
Slovenská republika patrí spolu so Španielskom, Talianskom, Gréckom a Portugalskom ku krajinám EÚ 
s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov. Tretina čerstvých absolventov nie je schop-
ná nájsť si akékoľvek zamestnanie a len tretina je zamestnaná v odbore, ktorý vyštudovala. Experti sa zho-
dujú v názore, že jedným z dôvodov vysokej nezamestnanosti mládeže je nízka kvalita vzdelávania, ktorá 
nereflektuje aktuálne potreby trhu práce a spoločnosti, v kombinácii s nízkou mierou sociálnych zručností 
uchádzačov o zamestnanie. Mnoho z mladých absolventov pred prvým pracovným pohovorom neprišlo 
nikdy do kontaktu s potenciálnym zamestnávateľom. Mnohokrát nevedia reagovať na situácie, ktoré môžu 
počas pracovného pohovoru vzniknúť. Nie sú naň pripravení. Špecializovaná asistencia zameraná na pre-
chod mladého človeka zo vzdelávania do zamestnania (teda i pomoc ohľadom pracovného pohovoru) na 
Slovensku nie je poskytovaná.

V spolupráci s partnerskými organizáciami CEiS Ayrshire (UK), Gruppo EQ5 (ES) a EPIC Assist (UK) sa Ne-
zisková organizácia EPIC (ďalej len EPIC) snažila v rámci projektu Simulátor pracovných pohovorov vyššie 
uvedené problémy prekonať v nasledujúcich troch oblastiach:

SIMULÁTOR PRACOVNÝCH POHOVOROV
V spolupráci  so  zapojenými  podnikateľskými  subjektmi  bolo  vytvorené  ku-
rikulum 3-dňového tréningu pre študentov posledného ročníka VŠ, v rámci 
ktorého boli študenti pripravovaní na pracovný pohovor, na požiadavky za-
mestnávateľov a situáciu na trhu práce. Do procesu školenia študentov bolo 
priamo zapojených 5 veľkých zamestnávateľov (IBM Slovakia, Poštová banka, 
DELL, ČSOB, Nestlé), 3 personálne agentúry (Smart Choice, AMROP, Appel Coun-
selling), kancelária štátnej správy, úrad práce a nezisková organizácia, pracujúca v oblasti 
vzdelávania (APTECH Europe). 

V spolupráci s nimi EPIC realizoval viaceré kurzy na 6 katedrách piatich vysokých škôl (Ekono-
mická Univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Cyrila a Metoda 
v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne). 

Focus of the projectImproving the preparedness of young persons to respond to relevant requirements 

that potential employers may have.Involving youth workers in activities focused on supporting youth employment.

Implementation of specialized programmes for youth employment through selected 

business entities.
Target group 

• Students in their last year of higher education (university) programmes;

•  New graduates from higher education institutions;
• Youth workers.

Duration
1 September 2014 – 31 August 2016

This project was financially supported under the 

European Commission’s Erasmus+ programme 

Partners: 

Donors: 
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Slovenská republika patrí spolu so Španielskom, Talianskom, Gréckom a Portugalskom 

ku krajinám EÚ s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov (15. 

apríl 2015 – 24,6%, zdroj Eurostat). Tretina čerstvých absolventov nie je schopná nájsť 

si akékoľvek zamestnanie a len tretina je zamestnaná v odbore, ktorý vyštudovala. Ex-

perti sa zhodujú v názore, že jedným z dôvodov vysokej nezamestnanosti mládeže je 

nízka kvalita vzdelávania, ktorá nereflektuje aktuálne potreby trhu práce a spoločnos-

ti, v kombinácii s nízkou mierou sociálnych zručností uchádzačov o zamestnanie.

Mnoho z mladých absolventov pred prvým pracovným pohovorom neprišlo nikdy do 

kontaktu s potenciálnym zamestnávateľom. Mnohokrát nevedia reagovať na situácie, 

ktoré môžu počas pracovného pohovoru vzniknúť. Nie sú naň pripravení. Špecializo-

vaná asistencia zameraná na prechod mladého človeka zo vzdelávania do zamestnania 

(teda i pomoc ohľadom pracovného pohovoru) na Slovensku nie je poskytovaná. 

Aktivity projektu Simulátor pracovných pohovorov sa snažia vyššie uvedené prob-

lémy prekonať. Iniciujú vznik nástrojov a služieb podpory zamestnanosti mladých ľudí:

•	 	prostredníctvom	posilňovania	zručností	potrebných	pre	zvládnutie	procesu	pri-

jímacieho	pohovoru	pomáhame	mladým	ľuďom	zvládnuť	prechod	zo	vzdeláva-

nia	do	zamestnania,

•	 	zapojením	pracovníkov	s	mládežou	do	aktivít	zameraných	na	podporu	zamest-

nania	mladých	ľudí	a	prácu	s	potenciálnymi	zamestnávateľmi,

•	 	v	medzisektorovom	partnerstve	s	pomocou	zamestnávateľov,	ktorí	realizujú	

špecializované	programy	podporujúce	zamestnávanie	mladých	ľudí.

Zamestnanosť	
mladých	ľudí	na 

Slovensku	a	v	EÚ

•  príprava mladých ľudí na úspešné zvládnutie procesu hľadania práce 
a prijímacieho pohovoru, pomoc pri zvládaní prechodu zo vzdeláva-
nia do zamestnania

•  zapojenie pracovníkov s mládežou do aktivít zameraných na podpo-
ru zamestnávania mladých ľudí a prácu s potenciálnymi zamestnáva-
teľmi

•  vznik  medzisektorového  partnerstva  s pomocou  zamestnávateľov, 
ktorí realizujú špecializované programy zamestnávania mladých ľudí



V ďalšej  fáze  projektu  vyškolili  mládežnícki  pracovníci  a mládežnícke 
organizácie po  celom Slovensku  študentov  vysokých  škôl  (Technická 
Univerzita vo Zvolene, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Žilinská Uni-
verzita, Prešovská Univerzita, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
a VŠ  Svätej  Alžbety  v Bratislave),  študentov  viacerých  stredných  škôl 
a nezamestnanú mládež (na miestnej úrovni). 

V rámci projektu sme vyškolili 348 mladých ľudí, študentov VŠ, SŠ a mladých nezamestnaných, z toho 20 
mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

Tréning bol spracovaný do podoby elektronickej verzie, ktorá je voľne do-
stupná na internete (hybaj.sk) a slúži aj ako vzdelávací nástroj pre mládež-
nícke organizácie a školy, ktoré pokračujú v kurzoch. Tento e-learningový 
kurz obsahuje 9 inštruktážnych videí, ktoré sú dostupné na YouTube i on-
line  na TV  SME.  Práve  spolupráca  so  SME priniesla  sledovanosť  takmer 
7000 návštevníkov pre najpopulárnejšiu lekciu. Lekcie mali spolu 30.000 
videní.

Školenie  sa  podarilo  zradiť  ako  vyučovací  predmet  do  vzdelávacieho 
programu  4  slovenských  univerzít  (UK  a EUBA  v Bratislave,  UKF  v Nitre 
a UAD v Trenčíne) a vytvoriť tak udržateľný pedagogický nástroj, repliko-
vateľný na ďalších študentoch.

SLUŽBY ZAMESTNANOSTI POSKYTOVANÉ 
MLÁDEŽNÍCKYMI PRACOVNÍKMI
V rámci  výstupu  Služby  zamestnanosti  poskytované  mládežníckymi  pracovníkmi 
vzniklo  kurikulum  vzdelávacieho  programu  pre  pracovníkov  s mládežou,  v rámci 
ktorého získali zručnosti v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti pre mladých 
ľudí, školenie bolo realizované v období 10-11/2015 a vyškolených bolo 15 mlá-
dežníckych pracovníkov z 12 organizácií po celom Slovensku. Desiati mládežníc-
ki pracovníci  následne absolvovali  aj  krátkodobú  vzdelávaciu  aktivitu  v  Škótsku 
v partnerskej organizácii CEiS Ayrshire a EPIC Assist, kde získali mnoho informá-
cií najmä o praktickom poskytovaní služieb zamestnanosti neverejnými poskyto-
vateľmi ako aj o práci  s mládežou s rôznymi druhmi znevýhodnenia a navštívili 
taktiež univerzitné kariérové centrum na University of Edinburgh. 7 organizácií 
následne vypracovalo plán aktivít na obdobie 6 mesiacov, počas ktorých realizo-
vali tréningy Simulátor pracovných pohovorov a poskytovali individuálne pora-
denstvo mladým ľuďom, študentom SŠ a VŠ, nezamestnaným absolventom atď. 

Vyškolili sme i zástupcov organizácií, pracujúcich so zdravotne postihnutou 
mládežou,  zástupcov detských domovov a stredných škôl,  ktorí budú pripravovať mladých 
ľudí na prechod zo vzdelávania do prvého zamestnania. 

Predpokladáme, že viaceré vyškolené organizácie budú 
v týchto školeniach pokračovať aj po skončení projektu 
a budú  naďalej  spolupracovať  s miestnymi  zamestná-
vateľmi a samosprávami. Vzdelávací program pre mlá-
dežníckych  pracovníkov  bol  akreditovaný  MŠVVŠ  SR 
a EPIC ho  vie  kedykoľvek  replikovať  a vyškoliť  ďalších 
pracovníkov s mládežou.

www.hybaj.sk

Nezisková organizácia EPIC udeľuje 

Tento certifikát oprávňuje realizovať kurz prípravy na pracovný pohovor 

vyvinutý Neziskovou organizáciou EPIC v rámci projektu Simulátor 

pracovných pohovorov, ktorý bol spolufinancovaný programom Erasmus+ 

Európskej Únie. Kurz sa uskutočnil v spolupráci so spoločnosťou DELL 
dňa 8. júna 2016 v Bratislave. 

V Bratislave, 8.júna 2016 

Nezisková organizácia EPIC 

CERTIFIKÁT 
o absolvovaní lektorského kurzu“Simulátor pracovných pohovorov”



ŠPECIALIZOVANÉ PROGRAMY ZAMESTNÁVANIA MLADÝCH 
ĽUDÍ U VYBRANÝCH ZAMESTNÁVATEĽOV
Intelektuálny výstup Špecializované programy zamestnávania mladých  ľudí u vy-
braných zamestnávateľov bol  zameraný najmä na vytváranie partnerstiev medzi 
sektormi. 
EPIC je jedným zo zakladajúcich členov celoeurópskej iniciatívy Nestlé - Aliancia 
pre mladých. 
V rámci Aliancie, ktorá má momentálne na Slovensku vyše dvadsať členov, pre-
važne veľkých podnikateľských subjektov, realizujeme rôzne programy podpory 
zamestnávania mladých ľudí. 
V rámci pravidelných stretnutí Aliancie pre mladých EPIC vždy prezentuje svoje 
aktivity  a úspechy  a  nadviazali  sme  spoluprácu pri  realizácii  školení,  pracov-
ných stáží a zamestnávaní mladých ľudí a mladých ľudí so zdravotným postih-
nutím, a to momentálne aktívne s firmami DELL, IBM, Lenovo a Nestlé.

EPIC spolupracoval aj so samo-
správami,  ktoré  sa  v  rámci  projektu 
učili ako využívať sociálny aspekt vo verej-
nom obstarávaní pri zvyšovaní zamestnanosti 
mladých ľudí na lokálnej úrovni.
Podujatia, ktoré sme v rámci projektu realizovali, sa te-
šili veľkej účasti zástupcov štátnej správy (úrady práce, 
ministerstvá),  vysokých  a  stredných  škôl,  samospráv, 
neziskového sektora a podnikateľských subjektov. Pri 

všetkých podujatiach sme kládli dôraz najmä na dôležitosť komu-
nikácie medzi jednotlivými sektormi. Veríme, že sa nám podarilo vytvoriť stabilné partnerstvá potrebné pre 
ďalšiu spoluprácu pri podpore zamestnávania mladých ľudí. Pri riešení otázok pre zlepšenie súčasného 
stavu v oblasti zamestanosti mladých ľudí.

Kariérové centrá na univerzitách
ako podmienka pre lepšie uplatnenie

absolventov vysokých škôl

Nezisková organizácia EPIC
v spolupráci s Alianciou pre mladých 

a Zastúpením EK na SlovenskuVás pozývajú na seminár

6. mája 2016Európske informačné centrumPalisády 29, Bratislava

REGISTRÁCIAprebieha do 2. mája 2015 cez online prihlášku, alebo zaslaním emailu na adresu Michaela_M@epic-org.eu, 
prípadne telefonicky (02/5910 4280).

Pri prihlasovaní emailom alebo telefonicky je potrebné 

uviesť svoje meno a organizáciu, ktorú zastupujete. Účasť na seminári je bezplatná.Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie.

Nezamestnanosť mladých ľudí sa na Slo-
vensku dlhodobo pohybuje na úrovni okolo 
30%. Mladí ľudia počas štúdia častokrát 
vôbec neprichádzajú do kontaktu so za-
mestnávateľmi a netušia aké sú ich bežné 
požiadavky alebo situácia na trhu práce. 
Systém formálneho vzdelávania zahŕňa 
praktickú prípravu len zriedkavo  a mladí 
ľudia sa po ukončení vzdelávania často 
ocitnú bez akejkoľvek pomoci pri prechode 
zo školy do zamestnania. Na európskych 
i svetových univerzitách poskytujú študen-
tom asistenciu kariérové poradenské centrá, 
ktoré ponúkajú širokú škálu poradenských 
služieb, možnosti ďalšieho vzdelávania, 
motivačné stretnutia s úspešnými absolvent-
mi a taktiež prepojenie so zamestnávateľmi 
či ponuku relevantných pracovných miest. 
V našich podmienkach sa po dlhoročnej 
odmlke objavujú prvé lastovičky s menším či 
väčším úspechom iba posledných niekoľko 
rokov. Aký názor majú na túto problematiku 
zástupcovia akademickej obce a podnikateľ-
ského sektora? Vedia si predstaviť vzájomnú 
spoluprácu pri pomoci mladým ľuďom nájsť 
si pracovné uplatnenie? Vieme sa inšpirovať 
príkladmi dobrej praxe zo zahraničia?

Podujatie je organizované ako súčasť projektu Simulátor 

pracovných pohovor, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov 

Európskej únie, programu Erasmus +

Program seminára
8:30 – 9:00 

 Registrácia a občerstvenie

 
9:00 – 9:10 

   Otvorenie podujatia 

M. Nadaždyová – Regionálna koordinátorka EPIC pre Európu 

R. Kičina – manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko s.r.o., 

(koordinátor iniciatívy Aliancia pre mladých),  

Ľ. Majláthová – radkyňa, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

9:10 – 9:30 
  Tradícia kariérového poradenstva na Slovensku 

Štefan Grajcár, EUROGUIDANCE

9:30 – 10:00 
  Prezentácia Kariérního centra Masarykovy 

univerzity v Brne 

Radoslav Pittner, manažér centra

10:00 – 10:30 
  Kariérne centrum na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave 
Lucia Knappek, vedúca Centra komunikácia a vzťahov  

s verejnosťou EUBA

10:30 – 11:00  Prestávka a občerstvenie

11:00 – 11:15 
		Možnosti	zapojenia	študentov	do	kariérového	

poradenstva 

študent andragogiky FiF UK v Bratislave (TBC)

11:15 – 11:45   Aktivity	podnikateľského	sektora	v oblasti	

karierového poradenstva na Slovensku 

(TBC)

11:45 – 12:30  	Prepájanie	podnikateľského	sektora	s univerzitami	

panelová diskusia medzi zástupcami univerzít a podnikateľského 

sektora (TBC)

  
12:30 

 Záver podujatia

                             

Podujatie moderuje: Štefan Grajcár, EUROGUIDANCE

Projekt finančne podporil program Európskej komisie Erasmus+

TRVANIE PROJEKTU
1. 9. 2014 – 31. 8. 2016


