
Príloha č.1 

 

Prílohy  

 

Prehľad historického vývoja zmlúv týkajúcich sa EÚ 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dejiny EU. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Evropsk%C3%A9_unie>. [cit. 2011-04-03]



Príloha č.2 

 

Mapa Európskej únie
1
 

 

 Členské krajiny Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 

Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, 

Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 

Rumunsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká 

Británia 

 Kandidátske 

krajiny 

Čierna Hora, Chorvátsko, Island, Macedónsko, Turecko 

 Krajiny, ktoré 

odmietli vstúpiť 

do EÚ v referende 

Nórsko, Švajčiarsko 

 Potenciálne 

kandidátske 

krajiny 

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko 

 

                                                 
1
 Zdroj: Mapa EU. Dostupné z: <http://portal.uur.cz/images/mapa-EU.jpg>. [cit. 2011-04-03] 

http://www.euroskop.cz/358/sekce/belgie/
http://www.euroskop.cz/357/sekce/bulharsko/
http://www.euroskop.cz/359/sekce/ceska-republika/
http://www.euroskop.cz/354/sekce/dansko/
http://www.euroskop.cz/360/sekce/estonsko/
http://www.euroskop.cz/361/sekce/finsko/
http://www.euroskop.cz/362/sekce/francie/
http://www.euroskop.cz/536/sekce/italie
http://www.euroskop.cz/365/sekce/litva/
http://www.euroskop.cz/366/sekce/lotyssko/
http://www.euroskop.cz/367/sekce/lucembursko/
http://www.euroskop.cz/368/sekce/madarsko/
http://www.euroskop.cz/369/sekce/malta/
http://www.euroskop.cz/370/sekce/nemecko/
http://www.euroskop.cz/372/sekce/polsko/
http://www.euroskop.cz/373/sekce/portugalsko/
http://www.euroskop.cz/374/sekce/rakousko/
http://www.euroskop.cz/356/sekce/rumunsko/
http://www.euroskop.cz/376/sekce/slovensko/
http://www.euroskop.cz/377/sekce/slovinsko/
http://www.euroskop.cz/379/sekce/spanelsko/
http://www.euroskop.cz/355/sekce/svedsko/
http://www.euroskop.cz/378/sekce/velka-britanie/
http://www.euroskop.cz/378/sekce/velka-britanie/
http://portal.uur.cz/images/mapa-EU.jpg


Príloha č.3 

 

Uplatňovanie obmedzení prístupu na trh práce v krajinách EU/EHP, stav k 1.3.2011 

 

KRAJINY EÚ OBMEDZENIE POZNÁMKA 

Belgicko nie   

Bulharsko nie   

Cyprus nie   

Česká republika nie   

Dánsko nie   

Estónsko nie   

Fínsko nie   

Francúzsko nie   

Grécko nie   

Holandsko nie   

Írsko nie   

Litva nie   

Lotyšsko nie   

Luxembursko nie   

Maďarsko nie   

Malta áno Povolenia sú vydávané automaticky, sleduje sa nimi počet 

cudzincov na území. 

Nemecko áno – pracovné 

povolenie 

Ročná kvóta na počet povolení v rámci bilaterálnej dohody. 

S účinnosťou od 1.11.2007 je uvoľnený pracovný trh pre určené 

profesie a absolventov nemeckých VŠ. Od 1.1.2009 platí 

zjednodušený postup pre získanie povolení k zamestnaniu pre 

absolventov VŠ. 

Portugalsko nie   

Poľsko nie   

Rakúsko áno – pracovné 

povolenie 

Výnimka - opatrovanie v rakúskych domácnostiach starších a 

zdravotne handicapovaných ľudí poberajúcich príspevok na 

opateru najmenej v 3. stupni. 

Od 1.1.2008 je vydaný zoznam profesií, pre ktoré je 

zjednodušený postup pre získanie pracovného povolenia. 

Rumunsko nie   

Slovensko nie   

Slovinsko nie   

Španielsko nie   

Švédsko nie   

Taliansko nie   

Veľká Británia nie Registračná povinnosť do 30 dní od začiatku pracovného 

pomeru. 

KRAJINY EHP     

Island nie Registrácia pri vstupe do krajiny. 

Lichtenštajnsko áno – pracovné 

povolenie 

  

Nórsko nie Registrácia pobytu po príchode do krajiny. 

      

Švajčiarsko áno – pracovné 

povolenie 

  

 
Zdroj: Eures.sk. Dostupné z:<http://www.eures.sk/mnu/88-1-podmienky-zamestnavania-v-clenskych-

krajinach-eu-ehp.html>. [cit. 2011-03-14], vlastná úprava.

http://www.eures.sk/mnu/88-1-podmienky-zamestnavania-v-clenskych-krajinach-eu-ehp.html
http://www.eures.sk/mnu/88-1-podmienky-zamestnavania-v-clenskych-krajinach-eu-ehp.html


Ţiadosť o uznanie ukončeného vzdelania – regulované povolanie Príloha č.4 

 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
           Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní 

 

Ţiadosť o uznanie ukončeného vzdelania  

REGULOVANÉ POVOLANIE 

 
Ţiadosť je moţné poslať poštou na adresu: MŠVVaŠ SR, SUDV, Stromová 1, 813 30  Bratislava 

Ţiadosť je moţné podať osobne v podateľni MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30  Bratislava 
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MENO ŢIADATEĽA: 
 
 

PRIEZVISKO ŢIADATEĽA: 
 
 

kontaktná adresa ţiadateľa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): 
 
 
 

: e-mail: 
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)  MENO DRŢITEĽA DOKLADU: 
 
 

PRIEZVISKO DRŢITEĽA DOKLADU: 
 
 

trvalý pobyt drţiteľa dokladu (ulica, číslo, PSČ, štát): 
 
 

rodné priezvisko: 
 
 

tituly: občianstvo: 

: e-mail:  
 
 

dátum 
narodenia: 
 
 

miesto narodenia: štát: 

Pohlavie: 
(nehodiace sa prečiarknite) 
 

ţena                                        muţ 
 

 

Predchádzajúce ukončené vzdelanie 

Vyznačte 
(x) 

Vzdelávacia  
inštitúcia 

dĺţka 
štúdia  
v rokoch  

rok  
skončenia 
štúdia 

štát, kde sa štúdium uskutočnilo 
 
 

 

 
základná škola  

 
 
 

 
 

 
 
 

stredná škola  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

vysoká škola  
 
 

 
 
 

 
 

názov dokladu o skončení  vyznačte (x) 

1. vysvedčenie 2. maturitné vysvedčenie 
 
 

3. diplom 4. titul (uveďte):  
 
 

Iné (uveďte):  



Ţiadosť o uznanie ukončeného vzdelania – regulované povolanie Príloha č.4 

 

 
Ţiadateľ spolu so ţiadosťou predloţí tieto doklady:  

 

doklad o ukončenom vzdelaní a výpis skúšok (notárom overené kópie a ich preklady v slovenskom jazyku)  

občiansky preukaz/pas študenta (kópiu) 

iné doklady, ak sú potrebné k posúdeniu (potvrdenie o praxi, atď.)  

správny poplatok v hodnote 99,50 €;  
*  kolkové známky v hodnote 33,00 €, overenú kópiu a preklad rozhodnutia o uznaní vzdelania z iného členského    

    štátu Európskej únie, pokiaľ bol doklad uznaný v inom členskom štáte Európskej únie, ako bol vydaný. 

 

V súvislosti so zmenou právnej úpravy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

správny poplatok na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní je moţné zaplatiť kolkovými známkami alebo 

prevodom na účet štátnej pokladnice prostredníctvom poštovej poukáţky. Poštová poukáţka, osvedčujúca zaplatenie 

správneho poplatku sa prikladá k ţiadosti. Číslo účtu štátnej pokladnice je: 7000063812/8180, VS: 1; informácia pre 

prijímateľa: regulované povolanie. 

 

Zaslané doklady sa nevracajú. 

 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dostupné z: 

<http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=869>. [cit.2011-04-03] 

 

oficiálny názov školy a adresa: 
(v pôvodnom znení) 
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  Predložené doklady na ekvivalenciu 

oficiálny názov  
vzdelávacej inštitúcie 
(v pôvodnom znení) 

 
 
 
 

dĺţka štúdia v rokoch  rok skončenia 
štúdia 

 

názov dokladu 
(v pôvodnom znení) 

 
 

doklad vydaný (mesto, štát)  

miesto štúdia (mesto, štát)  
 

názov regulovaného 
povolania 

 

zákon regulujúci uvedené 
povolanie 

 
 

vzdelanie bolo uznané 
v inom členskom štáte 
EÚ, ako bol doklad 
vydaný 

 
ÁNO

*
                                              NIE 

 

Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle §7 a §9 Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a zároveň potvrdzujem, ţe všetky uvedené údaje sú pravdivé. 

dátum: podpis ţiadateľa: 

S
U

D
V

 číslo protokolu: 
 

prevzal (podpis a dátum): 
 

poznámka: 
 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=869


Základné druhy E-formulárov  Príloha č.5 

 

Z dôvodu platnosti nárokov na vyplácanie dávok zo sociálneho poistenia v iných 

členských štátoch boli vyvinuté E-formuláre, ktoré vydáva inštitúcia, v ktorej je občan 

poistení. Pri práci alebo pobyte v inej krajine je potrebné tieto formuláre predloţiť miestnej 

obdobnej inštitúcií, aby mohol občan čo najskôr poberať presunuté sociálne dávky. 

Základné druhy E-formulárov a vydávajúce inštitúcie:
2
 

E 101 – pobyt v zahraničí nesmie prekročiť 12 mesiacov: je potrebné mať uzavreté 

zdravotné a sociálne poistenie v krajine pôvodu. Vydáva zdravotná a sociálna poisťovňa.  

E 102 – v prípade, ţe sa pobyt nečakane predĺţi: je potrebné poţiadať o predĺţenie 

poistenia o ďalších 12 mesiacov. Vydáva sociálna poisťovňa . 

E 106 – pracovník a jeho rodinní príslušníci ţijúci v Rakúsku majú povolenie 

uplatniť si v Rakúsku nárok na nemocenské/materské dávky. Vydáva sociálna poisťovňa. 

E 109 – vydávané, aby rodinní príslušníci, ktorí neţijú s pracovníkom v Rakúsku 

mohli ţiadať o dávky v chorobe/materstve poskytované podľa právnych predpisov svojej 

domovskej krajiny, v mieste ich bydliska, na účet príslušnej poisťovni. Vydáva sociálna 

poisťovňa.  

E 111 – pouţije sa v prípade, ak občan nemá k dispozícii Európsky preukaz 

zdravotného poistenia. Garantuje ošetrenie zdarma, v prípade choroby alebo úrazu. Vydáva 

zdravotná poisťovňa.  

E 119 – oprávňuje nezamestnané osoby a ich rodinných príslušníkov na zdravotnú 

starostlivosť a vyplácanie sociálnych dávok v zahraničí, v období, pokiaľ si nezamestnaná 

osoba hľadá zamestnanie. Vydáva úrad práce alebo sociálna poisťovňa, ktorá vypláca 

dávku v nezamestnanosti.  

E 200: táto séria sa týka vyplácania dôchodkov. Vydáva sociálna poisťovňa. 

E 301 – potvrdenie obdobia, v ktorom bol dotyčný zamestnaný v krajine jeho 

pôvodu. Je nevyhnutné pre kalkuláciu dávky v nezamestnanosti. Vydáva úrad práce alebo 

sociálna poisťovňa, ktorá vypláca dávku v nezamestnanosti.  

E 303 – tento formulár umoţňuje presun dávok v nezamestnanosti z krajiny pôvodu 

do iných krajín EÚ/EHP alebo Švajčiarska, na obdobie 3 mesiacov. Vydáva úrad práce 

alebo sociálna poisťovňa, ktorá vypláca dávku v nezamestnanosti.  

E 401 – potvrdenie o rodinnom stave pre nárok na vyplácanie rodinných dávok: 

potrebné pre vyplácanie rodinného príspevku na území Rakúska. Vydáva úrad práce.  

 

                                                 
2
 Zdroj: Eures.sk. Dostupné z:<http://www.eures.sk/zivotne-a-pracovne-podmienky-v-rakusku-br-32-

1.html#_Toc231354308>.[cit. 2011-03-16] 



Mapa zahraničných regiónov       Príloha č.6 

 

 

 

1. EuresChannel (BE-FR-UK) 

2. Scheldemond (BE-NL) 

3. EURES-TriRegio (CZ-DE-PL) 

4. EURES Maas-Rhin (BE-DE-NL) 

5. P.E.D. (BE-FR-LUX) 

6. Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-

FR-LUX) 

7. Bayern - Tschechien (DE-CZ) 

8. EURES Cross Border Denmark-

Germany 

9. EUREGIO Rhein-Waal (DE-NL) 

10. Danubius (SK-HU) 

11. Pannonia (HU – AT) 

12. Northern Ireland/Ireland (IE-UK) 

13. TransTirolia (IT-AT-CH) 

14. ØRESUND (DK-SV) 

15. Galicia/Região Norte (ES-PT) 

16. Oberrhein (FR-DE-CH) 

17. Tornedalen (SV-SF) 

18. Bodensee (DE-AT-CH-LI) 

19. Euradria (IT-SI) 

20. EURES – T BESKYDY (CZ-PL-SK) 

 

_________________________________ 

Zdroj: Európsky portál pre pracovnú mobilitu. Dostupné z: 

<http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=56&acro=eures&lang=sk>. [cit. 2011-03-20] 

 

 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=15
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=71
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=7763
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=61
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=68
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=70
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=70
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=3210
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=72
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=72
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=14
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=5803
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=8194
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=66
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=75
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=76
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=65
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=67
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=74
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=77
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=6685
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=6686


Národný portál EURES ČR  Príloha č.7 

 

Jedným zo základných informačných zdrojov v rámci systému EURES v ČR je 

národný portál EURES (http://portal.mpsv.cz/eures), ktorý poskytuje v spolupráci 

s Európskym portálom pracovnej mobility v Bruseli (www.eures.europa.eu) komplexný 

pohľad na problematiku zamestnanosti v rámci EÚ, EHP a Švajčiarska. Práce na vývoji 

národného portálu EURES boli zahájené v roku 2003 a od tej doby prebieha neustály 

vývoj. V roku 2009 sa podarilo získať do uţívania MPSV doménu eures.cz, ktorá bola 

ihneď prepojená so stránkami EURES na integrovanom portáli MPSV. Mesačne si 

návštevníci portálu prehliadnu 

200 000 stránok, v marci roku 

2009 to bolo 291 227 stránok. 

Na Európskom portáli 

pracovnej mobility bolo ku 

konci roku 2009 

registrovaných 548 českých 

zamestnávateľov a do databáze 

CV on-line vloţilo svoj 

ţivotopis 6650 záujemcov 

o prácu v zahraničí z ČR. 

V rámci národného portálu je 

veľký dôraz kladený na kvalitu 

sluţieb systému EURES 

a aktuálnosť poskytovaných 

informácií. To sa prejavilo 

v zvýšenom záujme verejnosti 

o prezentované informácie, 

o čom svedčia aj štatistiky 

návštevnosti národného 

portálu:
3
 

 

 

                                                 
3
 Zdroj: Publikácia – Aktivity siete EURES ČR – finančný rok 2008/2009 

http://portal.mpsv.cz/eures
http://www.eures.europa.eu/


Národný portál EURES ČR  Príloha č.8 

 

 

 

Zoznam aktivít EURES ČR 2010/2011          Príloha č.9 

 

A-Informační a propagační materiály, informační kampaň pro pracovníky ÚP 

B-Marketingová strategie, Virální marketing (Nevinný EURES III) 1 

C-Rozvoj národního portálu EURES 

A-"Balíčky mobility" pro zaměstnavatele, Call centrum 

B-Stáţisté 2 

C-Mezinárodní a virtuální burzy práce 

A-European Job Days 2010/2011 

B-DaywithEurope 

C-"Balíčky mobility", Účast na burzách práce v zahraničí organizovaných sítí 

EURES 

3 

D-Propagace sítě EURES zaměřená na studenty a absolventy škol 

4 A-Spolupráce EURES s partnery a sítěmi EU 

A-EURES setkání na regionální, národní a EU úrovni 

B-Účast managementu na aktivitách sítě EURES 

C-Školení na národní a EU úrovni 

D-Česko-slovenské semináře 

5 

E-Externí audit 

A-Spolupráce s Polskem 

B-Spolupráce s Německem 6 

C-Spolupráce CZ-SK-AT-Dolní Bavorsko v příhraničních oblastech 

15 Nepřímé náklady 

 



Národný portál EURES SR  Príloha č.10 

 

 

 

Počet klientov EURES SR a nimi vyuţívané sluţby             Príloha č.11 

 

 

Zdroj: interný materiál EURES Levice 

 

AKTIVITY EURES
( 2004 – 2009 )

Počet klientov

- za sledované obdobie využilo služby EURES-u 25 500 klientov



  Príloha č.12 

 

Vývoj zamestnanosti (Employment) a nezamestnanosti (Unemployment) v 27 krajinách EÚ 

v rokoch 2006 aţ 2010 udávaný v miliónoch osôb (nezamestnanosť – počet napravo, 

zamestnanosť – počet naľavo). 

 

 

 
Zdroj: Eurostat. Dostupné z: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-008/EN/KS-SF-

11-008-EN.PDF>. [cit. 2011-03-20] 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-008/EN/KS-SF-11-008-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-008/EN/KS-SF-11-008-EN.PDF


Príloha č.13 

 

Úryvok z broţúry siete EURES o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Na 

čo by nemal uchádzač o zamestnanie v zahraničí zabudnúť. 

 

Pred odchodom 

 Zaregistrujte sa na príslušnom úrade práce a poţiadajte o vyplácanie dávky 

v nezamestnanosti* 

 Po štyroch týţdňoch** môţete úrad práce poţiadať o formulár U2. Tento dokument 

vám umoţní poberať dávky počas pobytu v zahraničí. 

Pri pobyte v zahraničí 

 Do siedmich dní po odchode do zahraničia sa zaregistrujte na úrade sluţieb 

zamestnanosti v krajine, kde si hodláte hľadať prácu. 

 Naďalej budete poberať dávky v nezamestnanosti z krajiny, kde ste naposledy 

pracovali, budete však musieť dodrţať postupy tej krajiny, kde si momentálne hľadáte 

prácu. 

Pred uplynutím obdobia transferu dávok 

 Ak sa vám nepodarí nájsť si prácu, musíte sa vrátiť pred dátumom uvedeným na 

formulári U2. Inak by ste o svoje dávky mohli prísť. 

 Ak plánujete poţiadať o predĺţenie obdobia transferu dávky, urobte tak pred 

ukončením prvých troch mesiacov. Pamätajte však na to, ţe príslušné orgány nie sú 

povinné predĺţenie poskytnúť. 

 

*V prípade cezhraničných pracovníkov sa uplatňujú iné pravidlá. Sú dostupné na stránke: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=862 

**Za určitých okolností moţno od tejto poţiadavky upustiť. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eures.sk. Dostupné z:  

<http://www.eures.sk/download2/koordinacia_SZ_praca_v_EU.pdf>. [cit. 2011-03-28] 

 



Príloha č.14 

 

Prehľad zamestnanosti občanov ČR na území štátov EÚ / EHP a Švajčiarska v rokoch 

2005 - 2009 

Štáty EU/EHP a Švajčiarska rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

1 Belgicko * 1 593 617 * 2 072 

2 Bulharsko * * * * 186 

3 Dánsko * * * * 155 

4 Estónsko * * 7 * 85 

5 Fínsko 11 11 * 11 135 

6 Francúzsko 99 82 96 72 * 

7 Írsko 5 761 4 524 10 230 12 000 12 900 

8 Island * 140 250 120 * 

9 Taliansko 4 217 4 115 4 496 4 050 * 

10 Cyprus * * 403 457 354 

11 Lichtenštajnsko * * 5 * 17 

12 Litva * * * * * 

13 Lotyšsko * * * 35 125 

14 Luxembursko * * * * 209 

15 Maďarsko  115 118 285 110 261 

16 Malta 12 61 63 66 56 

17 Nemecko  2 010 12 404 13 931 13 579 14 013 

18 Holandsko * 1 394 2 242 1 250 * 

19 Nórsko 284 210 544 633 486 

20 Poľsko * 205 134 164 176 

21 Portugalsko * * 212 * * 

22 Rakúsko * 6 680 5 060 5 278 5 136 

23 Rumunsko * * 88 * 15 

24 Grécko * * * * * 

25 Slovensko 814 1 065 1 915 1 241 2 293 

26 Slovinsko 128 128 76 141 113 

27 Spojené kráľovstvo 17 600 17 400 20 000 30 000 30 500 

28 Španielsko * 2 944 * 2 800 2 370 

29 Švédsko 152 140 73 232 * 

30 Švajčiarsko 31 1 440 1098 4 157 4 809 

  Celkom ČR 31 234 54 654 61 825 76 396 76 466 

 

Tabuľka je zostavená abecedne k 31.12.09. 

* údaje nie sú k dispozícii 

 

Vzhľadom k minulým rokom sa podarilo získať štatistické údaje z viacerých štátov, 

ale výsledná hodnota ostáva orientačná. Štáty sledujú tieto údaje podľa rôznych 

hľadísk, dáta sú teda nepresné a často neporovnateľná. Celkovo moţno povedať, ţe 

počet občanov ČR zamestnaných v EÚ zostal od minulého roka zhruba rovnaký. 

Väčšie rozdiely nie sú viditeľné. 

 

 

 

 
Zdroj: Interný materiál EURES ČR 

 



Príloha č.15 

 

Počet občanov SR pracujúcich v iných členských krajinách EÚ. 

 

 
Zdroj: Interný materiál EURES SR. 


