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Príručka k používaniu inštruktážnych 
letákov 

 

Stručná príručka obsahuje podrobnejší kontextuálny rámec a opis krokov, 

ktoré je potrebné vziať do úvahy pri implementácii praktických riešení 
uvedených v kompaktných letákoch s tipmi a odporúčaniami k zlepšeniu 
prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce v Slovenskej 

republike. 

Príručka dopĺňa sériu troch letákov, ktoré obsahujú praktické tipy 
a odporúčania, ako zainteresované a relevantné strany môžu prispieť k 
zlepšeniu orientácie štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenskom 

pracovnom trhu, k efektívnejšiemu napĺňaniu ich kariérnych cieľov 
a zvýšeniu ich socio-kultúrnej participácie. Každý leták je adresovaný inej 
cieľovej skupine – štátnym príslušníkom tretích krajín,  zamestnávateľom, 
vzdelávacím inštitúciám a mimovládnym organizáciám. 

Cieľom tejto príručky je doplniť relevantné informácie k efektívnejšiemu 
využívaniu letákov a aplikácii odporúčaných tipov a krokov do praxe. 

Rovnako ako letáky, aj táto príručka reflektuje každú z troch cieľových 
skupín a je určená štátnym príslušníkom z tretích krajín, zamestnávateľom, 
vzdelávacím inštitúciám a mimovládnym organizáciám.  
 

Tento materiál je doplnkom k výstupu projektu Career Path (Erasmus+) 
s názvom Letáky s praktickými inštrukciami k zlepšeniu prístupu štátnych 
príslušníkov tretích krajín na trh práce v Slovenskej republike určené pre 
cudzincov, zamestnávateľov, vzdelávacie inštitúcie a mimovládne 
organizácie, reaguje na kľúčové zistenia projektu a poukazuje na to, ako 
zlepšiť prístup štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenský trh práce. 
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Získajte prácu alebo zlepšite svoju kariéru!  
3 tipy pre cudzincov žijúcich na Slovensku 
 

Ste štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, 
žijete na Slovensku a chcete zlepšiť svoje postavenie na slovenskom trhu 

práce alebo zvýšiť svoju kvalifikáciu? V rámci nášho projektu Career Path 
(Erasmus+) sme skúmali podmienky zamestnávania a kariérne príležitosti 
cudzincov –  štátnych príslušníkov z tretích krajín žijúcich na Slovensku a na 
základe výsledkov prinášame tri kľúčové tipy, ktoré môžu byť pre cudzincov 
z tretích krajín nápomocné pri zorientovaní sa na slovenskom trhu práce a 
napĺňaní ich kariérnych cieľov. 
 

Tento text je doplňujúcim a rozširujúcim materiálom k letáku s názvom 
Ako získať prácu alebo zlepšiť svoju kariéru? 3 tipy pre cudzincov žijúcich 
na Slovensku. 

 

Nasledujúce tipy môžu byť užitočné: 
 

1) Zlepšite svoju znalosť slovenčiny 
 

Jednou z prekážok pri integrácii na slovenský pracovný trh je nedostatočná 
znalosť slovenského jazyka. Jazyk je kľúčom k úspešnej integrácii, je 
nástrojom na nadväzovanie vzťahov s miestnym obyvateľstvom a 
možnosťou porozumieť kultúrnym špecifikám. Aby ste urýchlili proces 
integrácie nielen na pracovisku, ale aj v komunite, ktorej ste súčasťou, je 
potrebné zlepšiť sa v komunikácii v slovenskom jazyku. Kurzy slovenského 
jazyka ponúkajú rôzne jazykové školy, ale aj mimovládne organizácie, v 
spolupráci s mestami. Niektoré kurzy je možné absolvovať aj online. 
Niektoré jazykové kurzy sú bezplatné alebo za zvýhodnenú cenu, komerčné 
jazykové školy realizujú platené kurzy. Na internete je k dispozícii aj široká 
škála možností pre samoštúdium. Odporúčame začať s nasledujúcimi 
zdrojmi:  

 

● Migračné informačné centrum IOM ponúka otvorené kurzy 
slovenského jazyka pre občanov krajín mimo Európskej únie, ktorí 
majú na Slovensku prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt. Kurzy 
zahŕňajú aj základy socio-kultúrnej orientácie a je možné ich ukončiť 
získaním certifikátu. Kurzy sa realizujú bez vstupných testov a sú 
bezplatné. Viac informácií nájdete na webovej stránke Migračného 
informačného centra IOM. 

● Pre viac informácií o možnostiach štúdia slovenského jazyka môžete 
kontaktovať aj rôzne ďalšie organizácie pracujúce so štátnymi 
príslušníkmi z tretích krajín, napríklad Ligu za ľudské práva, Centrum 

pre výskum etnicity a kultúry – CVEK, Nadáciu Milana Šimečku či 
Slovenskú humanitnú radu. Organizácia Mareena taktiež pravidelne 
realizuje kurzy slovenského jazyka pre cudzincov. Viac informácií 
získate na webovej stránke mareena.sk/kurzy.  

https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/491-otvorene-kurzy-slovenskeho-jazyka.html
https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/491-otvorene-kurzy-slovenskeho-jazyka.html
https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/491-otvorene-kurzy-slovenskeho-jazyka.html
https://www.hrl.sk/sk/kontakt
http://cvek.sk/en/kontakt/
http://cvek.sk/en/kontakt/
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/kontakt
https://www.shr.sk/
https://mareena.sk/kurzy
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● V prípade záujmu absolvovať jazykový kurz sa určite obráťte aj na 

svojho zamestnávateľa – stáva sa, že jazykové kurzy realizujú priamo 
zamestnávatelia, poprípade vám ten váš môže byť schopný 
sprostredkovať informácie o tom, či navštevovanie jazykových 
kurzov podporuje nejakým iným spôsobom (napr. formou 

finančných poukazov a pod.). Aj slovenské univerzity, ktoré prijímajú 
študentov zo zahraničia, ponúkajú svojim študentom širokú škálu 
jazykových kurzov na špecifické a akademické účely. Organizujú aj 
intenzívne kurzy slovenského jazyka, aby zvýšili jazykové 
kompetencie svojich študentov a pomohli im získať jazykové 
znalosti na komunikáciu v slovenskom prostredí. Informujte sa 
priamo na univerzite, na ktorej študujete. 

● Buďte iniciatívni, využite dostupné možnosti na samoštúdium 
slovenského jazyka aj z pohodlia svojho domova a učte sa 
slovenčinu cez internet. Výučba cudzích jazykov prostredníctvom e-

learningu je v súčasnosti bežným a častým spôsobom naberania 
poznatkov. Dostupných bezplatných portálov na online výučbu 
slovenského jazyka je viacero. Vyskúšajte napríklad: Slovake.eu, E-

slovak.sk, Ucimesaslovencinu.sk. Ďalšie zaujímavé tipy 
a odporúčania nájdete na webovej stránke Migračného 
informačného centra IOM. 

● Jazykové kurzy slovenčiny ponúkajú aj komerčné jazykové školy vo 
vašom meste či v regióne, v ktorom pôsobíte, ide ale o spoplatnené 
služby (napr. Akadémia vzdelávania, Slovenský inštitút vzdelávania, 

VaV Akademy). Na orientáciu v dostupných ponukách čo najbližšie 
k miestu vášho pôsobenia využite adresár jazykových škôl 
Jazykoveskoly.sk. 

● O možnostiach štúdia slovenského jazyka sa informujte aj na 
mestských úradoch alebo v klientskych centrách priamo v meste či 
regióne, v ktorom pôsobíte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://slovake.eu/sk
https://www.e-slovak.sk/
https://www.e-slovak.sk/
https://www.ucimesaslovencinu.sk/
https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/483-dostupne-bezplatne-moznosti-studia-slovenskeho-jazyka.html
https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/483-dostupne-bezplatne-moznosti-studia-slovenskeho-jazyka.html
http://www.akademiavzdelavania.sk/
http://www.akademiavzdelavania.sk/
https://www.siv.sk/jazykove-kurzy-slovencina-pre-cudzincov/
https://www.siv.sk/jazykove-kurzy-slovencina-pre-cudzincov/
https://www.jazykovaskolavav.sk/
https://www.jazykovaskolavav.sk/
https://www.jazykovaskolavav.sk/
https://www.jazykoveskoly.sk/
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2) Prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 
zvýšte svoju kvalifikáciu 
a nadobudnite nové zručnosti 
 

Pri hľadaní zamestnania bude pravdepodobne nutné nielen aktualizovať 
váš životopis, ale aj prispôsobiť vaše kompetencie a zručnosti potrebám 
slovenského pracovného trhu. Okrem toho budete možno chcieť alebo 
potrebovať rozšíriť svoje existujúce zručnosti a nájsť nové príležitosti na 
zvýšenie vašich kompetencií alebo kvalifikácie. Na ďalší rozvoj odporúčame 
využiť nižšie uvedené zdroje. Upozorňujeme však, že mnoho vzdelávacích a 
rekvalifikačných kurzov môže byť ponúkaných iba v slovenčine a mnohé 
z nich sú spoplatnené.  
 

● Rôzne organizácie pracujúce s cudzincami z tretích krajín na 
Slovensku organizujú zaujímavé vzdelávacie aktivity, prípadne vám 
môžu pomôcť nájsť (a v niektorých prípadoch i zaplatiť) 
rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy (napr. Migračné informačné 
centrum IOM, Mareena). Užitočný môže byť aj Refugee Labour Kit – 

informačný balíček určený nielen utečencom, ale aj všetkým 
cudzincom žijúcim na Slovensku, ktorý obsahuje užitočné 
informácie o zamestnávaní na Slovensku. Tieto informácie sú v ňom 
okrem slovenčiny dostupné aj v ďalších štyroch najčastejšie 
zastúpených jazykoch – angličtine, arabčine, paštúnčine a 
perzštine. Informačný balíček pripravila Liga za ľudské práva. 

● Záležitosti súvisiace s uznávaním zahraničného diplomu alebo 
odbornej kvalifikácie spadajú pod Stredisko na uznávanie dokladov 

o vzdelaní (SUDV). Podrobné informácie súvisiace s činnosťou tohto 
strediska a uznávaním dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií 
na Slovensku a v Európskej únii nájdete na webovej stránke 
Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní. Ak potrebujete viac 

informácií alebo si chcete dohodnúť konzultáciu, použite kontakt 
sudv@minedu.sk/+421 2 593 74 923. Pri základnej orientácii vám 
môže byť nápomocné i Migračné informačné centrum IOM, ktoré 
ponúka konzultácie v procese uznávania diplomov a vzdelania.  

● Rekvalifikačné kurzy ponúkajú aj miestne Úrady práce, sociálnych 
vecí a rodiny – nájdete ich vo väčšine okresných miest na 
Slovensku. Vyhľadajte si kontakt prostredníctvom verejného 
telefónneho zoznamu. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

poskytuje pre uchádzačov o zamestnanie príspevky na 
rekvalifikačný kurz – viac informácií nájdete na stránkach Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

● Na vyhľadávanie dostupných ponúk využite online zdroje 
ponúkajúce rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy, napríklad 
skolenia.sk, kurzy.sk, istp.sk, education.sk. 

● Okrem spomínaných možností ponúkajú ďalšie vzdelávacie 
príležitosti aj rôzne súkromné vzdelávacie inštitúcie a agentúry.  
 

 

https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/490-ponakame-moznost-ziskat-financny-prispevok-na-vzdelavaci-rekvalifikacny-kurz.html
https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/490-ponakame-moznost-ziskat-financny-prispevok-na-vzdelavaci-rekvalifikacny-kurz.html
https://mareena.sk/kurzy
https://www.hrl.sk/sk/info-o-migracii/refugee-labour-kit-
https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/
https://www.mic.iom.sk/sk/sk/sk-bubles/317-pracovne-poradenstvo.html
https://www.upsvr.gov.sk/urady-kontakty.html?page_id=287
https://www.upsvr.gov.sk/urady-kontakty.html?page_id=287
https://www.upsvr.gov.sk/br/sluzby-zamestnanosti/re-pas.html?page_id=585962
https://www.upsvr.gov.sk/br/sluzby-zamestnanosti/re-pas.html?page_id=585962
https://www.skolenia.sk/
https://www.kurzy.sk/
https://www.kurzy.sk/
https://www.istp.sk/
https://www.istp.sk/
https://www.education.sk/
https://www.education.sk/
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3)  Vyhľadajte rady odborníkov 
prostredníctvom kariérového 
poradenstva 
 

So znalosťou slovenského jazyka a príslušnou kvalifikáciou ste pripravení 
nájsť si zamestnanie. Je však dôležité vedieť, že slovenský trh práce môže 
byť neprehľadný a miestami i frustrujúci a mnoho zamestnávateľov 
nekontaktuje všetkých potenciálnych uchádzačov, iba vybraných 
záujemcov. Aj keď sa vám to môže zdať osobné, často je táto skutočnosť 
spôsobená veľkým množstvom záujemcov a nedostatkom kapacít 
odpovedať každému. Pri hľadaní novej práce sa preto obráťte na 
odborníkov a na dostupné profesijné portály. Nasledujúce zdroje a tipy 

môžu byť nápomocné: 
 

● Organizácie pracujúce s cudzincami na Slovensku ponúkajú, okrem 
iného, aj bezplatné kariérové poradenstvo a poradenstvo v oblasti 
hľadania zamestnania (Migračné informačné centrum, Mareena). 

Napríklad Migračné a informačné centrum IOM ponúka 
poradenstvo a podporu pri orientácii na trhu práce, asistenciu pri 
hľadaní práce, pomoc pri úprave životopisu a motivačného listu, 
prípravu na pracovný pohovor, orientáciu pri uznávaní diplomov a 
vzdelania, poradenstvo pri uzatváraní pracovnej zmluvy, 
poradenstvo o právach a povinnostiach zamestnanca a 
zamestnávateľa, poradenstvo pri strate zamestnania a rôzne iné 
služby. Pre viac informácií kontaktujte priamo Migračné informačné 
centrum IOM. 

● Pre ďalší rozvoj vašej kariéry využite aj dostupné služby v oblasti 

kariérového poradenstva, ktorých cieľom je pomáhať jednotlivcom 
pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby 
zamestnania a rozvoji kariéry. Tieto služby poskytujú komerčné 
poradenské centrá a združenia. Odporúčame vám obrátiť sa na 
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. 

● Odporúčame vám sledovať aj dostupné portály na hľadanie 
zamestnania (profesia.sk, istp.sk, kariera.sk, praca.sk. 

● Ďalšie rady, tipy alebo inšpirácie hľadajte aj prostredníctvom 

sociálnych sietí (napr. prostredníctvom sociálnych skupín 
Foreigners – Expats in Slovakia alebo Foreigners in Bratislava na 

Facebooku). 

  

https://mareena.sk/kurzy
https://www.mic.iom.sk/index.php/sk/sk-bubles/317-pracovne-poradenstvo
https://www.mic.iom.sk/index.php/sk/sk-bubles/317-pracovne-poradenstvo
https://www.mic.iom.sk/sk/kontakt-info.html
https://www.mic.iom.sk/sk/kontakt-info.html
https://rozvojkariery.sk/
https://www.profesia.sk/
https://www.istp.sk/
https://www.istp.sk/
https://kariera.zoznam.sk/
https://kariera.zoznam.sk/
https://praca.sme.sk/
https://praca.sme.sk/
https://www.facebook.com/groups/180816415265683
https://www.facebook.com/groups/InBratislava
https://www.facebook.com/groups/InBratislava
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Podporte cudzincov žijúcich na Slovensku 
v ich kariérnom rozvoji!  
3 tipy pre vzdelávacie a mimovládne 
organizácie  
 
Slovenský pracovný trh má niekoľkoročné skúsenosti s rastúcim počtom 
pracovníkov z krajín mimo Európskej únie (štátnych príslušníkov tretích 
krajín) a osobitnú pozornosť je preto potrebné venovať ich rýchlej a 
efektívnej sociálnej a pracovnej integrácii. V rámci nášho projektu Career 

Path (Erasmus+) sme skúmali podmienky zamestnávania a kariérne 
príležitosti cudzincov –  štátnych príslušníkov z tretích krajín žijúcich na 
Slovensku z pohľadu samotných cudzincov, ale aj perspektívy verejných 
inštitúcií, mimovládnych organizácií, medzivládnych inštitúcií, ako aj 
zástupcov z radov zamestnávateľov. Na základe výskumných výsledkov 
vám prinášame tri kľúčové odporúčania, ako podporiť integráciu štátnych 
príslušníkov tretích krajín na pracovný trh a tiež ich socio-kultúrnu 
participáciu. 
 

Tento text je doplňujúcim a rozširujúcim materiálom k letáku s názvom 
Ako podporiť cudzincov žijúcich na Slovensku v ich kariérnom rozvoji? 3 
tipy pre vzdelávacie a mimovládne organizácie.. 

 

Nasledujúce tipy môžu byť užitočné: 
 

1. Zohľadnite potreby cudzincov  
v ponuke svojich služieb 

 
● Podporte štátnych príslušníkov tretích krajín organizovaním 

nízkonákladových a dostupných vzdelávacích kurzov, workshopov 
a kariérového a profesijného poradenstva.  

● Prispôsobte ponuku svojich služieb cudzincom, ktorí nerozumejú 
po slovensky, napríklad ich realizáciou v anglickom jazyku alebo s 
pridaním možnosti tlmočenia. 

● Vo svojich vzdelávacích kurzoch a iných vzdelávacích aktivitách 
zabezpečte rozmanitosť a vyšší počet príležitostí pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín na stretnutie s miestnymi ľuďmi – 

Slovákmi a Slovenkami. 
● Pri organizovaní kurzu myslite na to, ako možno zvyšovať motiváciu 

účastníkov pravidelne sa zúčastňovať jednotlivých lekcií, a tak 
program dokončiť (napríklad motivovanie absolvovania kurzu 
získaním relevantného certifikátu). 

● Účastníkom pri realizácii služieb (najmä rozsiahlejších kurzov) 
poskytnite aj doplňujúce študijné materiály, aby ich mohli v rámci 
samoštúdia využiť. Využívajte aj možnosti tzv. nekontaktného 
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vzdelávania formou rôznych e-learningových programov a pokiaľ je 

to možné, kombinujte online a offline lekcie a stretnutia. 
● Zohľadnite rozmanitosť cudzincov so zreteľom na ich individuálne 

potreby – vzdelávacie aktivity by mali brať do úvahy rôznorodé 
potreby jednotlivých štátnych príslušníkov z tretích krajín. 
Odporúčame realizovať kurzy tak, aby sa ich mohli pravidelne 
zúčastňovať pracujúci na zmeny či rodičia starajúci sa o deti (napr. 
organizujte kurzy počas dňa, ale i večer a cez víkendy a 
systematicky počas realizácie jednotlivých lekcií poskytujte služby 
starostlivosti o deti, napr. v spolupráci s dobrovoľníkmi). 

● Inšpirujte sa príkladmi osvedčených postupov z niektorých 
vybraných európskych krajín, kde je vzdelávanie dospelých 
dlhodobou prioritou. Napríklad Správa o príkladoch dobrej praxe 
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do pracovného trhu v 
Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku a Slovensku z produkcie 

Mareeny obsahuje súbor 13 inšpiratívnych príkladov vhodných na 
implementáciu do praxe. Zaujímavé príklady z celej Európy sú 
uvedené aj v Manifeste pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí.  

 

2. Poskytnite, sprostredkujte alebo 

podporte vzdelávanie a poradenstvo 
 

● Jednou z najmarkantnejších prekážok v procese pracovnej 
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín je nedostatočná 
znalosť slovenského jazyka. Jazyk je kľúčom k úspešnej integrácii, 
je nástrojom na nadväzovanie vzťahov s miestnym obyvateľstvom a 
možnosťou porozumieť kultúrnym špecifikám. Znalosť slovenského 
jazyka je jednou z najdôležitejších zručností a kompetencií, ktoré 
štátni príslušníci z tretích krajín potrebujú pre svoj ďalší 
profesionálny rozvoj. Podporte ŠPTK organizovaním 
nízkonákladových a dostupných jazykových kurzov slovenského 
jazyka. 

○ Je potrebné uvedomiť si, že nedostatočná znalosť 
slovenského jazyka a rozdiely v nadobudnutých 
kvalifikáciách a zručnostiach získaných v krajinách pôvodu 
štátnych príslušníkov tretích krajín môžu spôsobiť, že 
cudzinci po príchode na Slovensko potrebujú nadobudnúť 
nové zručnosti alebo prispôsobiť tie predchádzajúce 
potrebám a podmienkam slovenského pracovného trhu a 
rovnako potrebujú byť špeciálne informovaní o špecifikách 
postupov pracovného prostredia na Slovensku. 

○ Je dôležité, aby príležitosti na zlepšenie jazykových znalostí 
zohľadňovali rozmanitosť štátnych príslušníkov tretích 
krajín so zreteľom na ich individuálne potreby (najmä pre 
ženy a/alebo osamelých alebo ovdovených rodičov s deťmi) 
a tiež aby zohľadňovali rôzne úrovne kompetencií a boli 

https://mareena.sk/assets/files/IO2-Best-Practices-Report.pdf
https://mareena.sk/assets/files/IO2-Best-Practices-Report.pdf
https://mareena.sk/assets/files/IO2-Best-Practices-Report.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sk/resource-centre/content/manifest-pre-vzdelavanie-dospelych-v-21-storoci-0


    8 

 
dostupné pre štátnych príslušníkov tretích krajín na 
všetkých úrovniach gramotnosti. 

○ Už v začiatkoch osvojovania si základov znalosti 
slovenského jazyka by malo byť jazykové vzdelávanie pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín doplnené o jazykové 
vzdelávanie prispôsobené špecifikám profesie, ktorú 
cudzinec vykonáva, alebo na výkon ktorej sa pripravuje.  

● Podporte realizáciu aj ďalších vzdelávacích workshopov, kurzov 
zručností a kariérového poradenstva pre cudzincov. 

● Asistujte cudzincom pri príprave a aktualizácii životopisov, 
motivačných listov aj pri prípravách na ústne pohovory. 

● Podporte zamestnávateľov a štátnych príslušníkov tretích krajín 
poskytovaním informácií o pracovných právach a organizujte 
informačné semináre formou pracovno-právneho poradenstva pre 
zamestnávateľov aj pre cudzincov. Špeciálne je potrebné zamerať 
sa na žiadateľov o azyl a osoby s udelenou medzinárodn ochranu. 

● Spolupracujte s odborníkmi (napr. Asociácia vzdelávania 
dospelých; Asociácia kariérneho poradenstva a rozvoja kariéry; 
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov atď.). Spolupracujte s 
inými mimovládnymi organizáciami, ktoré poskytujú podobne 
orientované služby. 

 

 

3. Koordinujte sa a spolupracujte 

Absencia koordinácie môže viesť k nedostatočnému alebo naopak, k 
nadmernému poskytovaniu základnej aj doplnkovej integračnej podpory 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín a taktiež sťažuje zamestnávateľom 
aj cudzincom určiť, kto, kde, kedy a aké služby a aktivity ponúka a realizuje. 
Efektívna koordinácia znamená, že rôznorodé aktivity sú zosúladené, čo je 
obzvlášť dôležitý aspekt pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín s 
veľmi nízkym vzdelaním, pretože tento proces často vyžaduje enormné 
množstvo času na zorientovanie sa v ponúkaných službách, ktoré v rôznych 
fázach integračného procesu zabezpečuje mnoho poskytovateľov, 
organizácií či inštitúcií. Koordinácia aktivít medzi všetkými zúčastnenými 
stranami je z toho dôvodu kľúčová. 
 

● Kľúčovým prvkom efektívnej koordinácie je zdieľanie informácií a 
mapovanie aktivít medzi všetkými relevantnými aktérmi, 
zapájajúcimi sa do procesu integrácie a vzdelávania štátnych 

príslušníkov tretích krajín v slovenskom prostredí. Zmapujte, kto sú 
ďalší aktéri, ktorí sa zapájajú do procesu integrácie a vzdelávania 
cudzincov na Slovensku, a zdieľajte s nimi informácie o svojich 
plánoch a aktivitách. Sieťovaním a participatívnym prístupom 
založeným na partnerstvách je možné vytvoriť stabilnú podpornú 
sieť pre cudzincov, zloženú nielen z mimovládnych organizácií a 
neziskového sektora, ale  aj verejných a súkromných subjektov. V 
tomto procese je kľúčové väčšie zapojenie samospráv a podpora 

lokálnych aktivít v prospech integrácie cudzincov. 
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● Zvýšte možnosti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín 

nadviazaním spolupráce so zamestnávateľmi. Budujte si s nimi 
vzťahy a sprostredkujte cudzincom kontakt s praxou formou 
seminárov, exkurzií, stáží či mentorských programov tak, aby mali 
štátni príslušníci z tretích krajín príležitosť získať priame skúsenosti 
so slovenským pracovným prostredím. 

● Kľúčové je i zvyšovanie povedomia o pozitívnych aspektoch 
pracovnej migrácie v slovenskej spoločnosti. Zvyšujte 
informovanosť a podporujte tolerantnosť v spoločnosti 
prostredníctvom informačných kampaní, školiacich programov, 
vzdelávacích aktivít o témach spojených s diskrimináciou, 
xenofóbiou, ako aj o vedomých či nevedomých stereotypoch a 

predsudkoch spojených s témami migrácie a integrácie. Pri 
realizácii informačných a komunikačných kampaní spolupracujte s 
relevantnými aktérmi na budovaní povedomia o prínosoch 
pracovnej migrácie. Zaujímavým príkladom a tiež tipom môžu byť 

komunikačné kampane organizácie Mareena. Tipy na ďalšie 
organizácie: Migračné informačné centrum IOM, Liga za ľudské 

práva, Centrum pre výskum etnicity a kultúry – CVEK.   

 

  

https://mareena.sk/kampane
https://www.mic.iom.sk/sk/kontakt-info.html
https://www.hrl.sk/sk
https://www.hrl.sk/sk
http://cvek.sk/en/ongoing-projects/
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Podporte pracovnú integráciu vašich 
zahraničných zamestnancov!  
2 tipy pre zamestnávateľov 

 
Slovenský pracovný trh má niekoľkoročné skúsenosti s rastúcim počtom 
pracovníkov z krajín mimo Európskej únie (štátnych príslušníkov tretích 
krajín) a osobitnú pozornosť je preto potrebné venovať ich rýchlej a 
efektívnej sociálnej a pracovnej integrácii. V rámci nášho projektu Career 
Path (Erasmus+) sme skúmali podmienky zamestnávania a kariérne 
príležitosti cudzincov – štátnych príslušníkov z tretích krajín žijúcich na 
Slovensku z pohľadu samotných cudzincov, ale aj perspektívy verejných 
inštitúcií, mimovládnych organizácií, medzivládnych inštitúcií, ako aj 
zástupcov z radov zamestnávateľov. Na základe výskumných výsledkov 
vám prinášame tri kľúčové odporúčania, ako podporiť integráciu štátnych 
príslušníkov tretích krajín na pracovný trh a tiež ich socio-kultúrnu 
participáciu. 
 

Tento text je doplňujúcim a rozširujúcim materiálom k letáku s názvom 
Ako podporiť pracovnú integráciu vašich zahraničných zamestnancov? 2 
tipy pre zamestnávateľov. 

 

Nasledujúce tipy môžu byť užitočné: 
 

 

1. Poskytnite socio-kultúrnu orientáciu 
a vzdelávanie 

Je dôležité poskytnúť prichádzajúcim štátnym príslušníkom z tretích krajín 
jasné a komplexné informácie o vnútornej politike a pracovných postupoch 
vo vašej spoločnosti, ako aj základnú socio-kultúrnu orientáciu pre život na 
Slovensku. Štátni príslušníci tretích krajín s predchádzajúcou praxou v 
príslušnom odbore (alebo aj bez nej) sa potrebujú zorientovať a získať 
informácie o slovenských špecifikách a zaužívaných postupoch a metódach 
v príslušnom odbore (napr. o postupoch a normách, organizácii 
pracovného dňa, konkrétnych technických zariadeniach, softvéroch a 
programoch a pod.) Ak je to možné, cudzinci by mali mať prístup k 
príslušným odborným vzdelávacím programom, ideálne poskytovaným na 
pracovisku. 

 

● Úvodný kurz socio-kultúrnej orientácie by mal cudzincom 
poskytnúť základnú orientáciu pre život v novej krajine, 
spoločnosti, meste či komunite. Takýto kurz socio-kultúrnej 
orientácie pre cudzincov môžete zorganizovať sami alebo môžete 
na spoluprácu osloviť organizáciu, ktorá má skúsenosti s 
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integráciou cudzincov do slovenskej spoločnosti (napr. Migračné 
informačné centrum IOM, Mareena). Kurz socio-kultúrnej orientácie 
by mal pokrývať nasledujúce témy: orientácia v meste, informácie o 
kontaktnom centre pre cudzincov žijúcich v meste, informácie o 
možnostiach zdravotnej a sociálnej starostlivosti, informácie pre 
rodiny s deťmi súvisiace so vzdelávaním v školách a v školských 
zariadeniach, informácie o fungovaní verejnej dopravy, informácie 
o možnostiach rekreácie a trávenia voľného času. Brožúra z 
produkcie Migračného informačného centra IOM s názvom Vitajte 

na Slovensku, ktorá je dostupná v slovenskom, anglickom aj 

ruskom jazyku vám pri tomto procese môže byť veľmi nápomocná. 
Informujte sa tiež na mestských úradoch a v klientskych centrách, či 
nie sú k dispozícii informačné letáky pre mesto či región, v ktorom 

pôsobíte (napr. Vitajte v Nitre – informačná brožúra pre cudzincov, 

ktorí pracujú alebo študujú v meste Nitra). 

● Poskytnite príležitosť naučiť sa slovenský jazyk spoluorganizovaním 
dostupných jazykových kurzov priamo na pracovisku alebo 
motivujte svojich zahraničných zamestnancov k navštevovaniu 
jazykových kurzov mimo neho. Viac o možnostiach pre cudzincov 
absolvovať kurzy slovenského jazyka nájdete v letáku s názvom Ako 

získať prácu alebo zlepšiť svoju kariéru? 3 tipy pre cudzincov žijúcich 
na Slovensku, ktorý vznikol v rámci projektu Career Path  
(Erasmus+), ktorý je dostupný na webovej stránke projektu. 

● Realizujte na pracovisku doplňujúce školenia a poskytnite 
príležitosti na zvyšovanie kvalifikácie a profesionálny rozvoj 
cudzincov. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mic.iom.sk/sk/kontakt-info.html
https://www.mic.iom.sk/sk/kontakt-info.html
https://mareena.sk/kontakt
https://www.mic.iom.sk/sk/na-stiahnutie/brozury-a-letaky/item/245-nove-vydanie-brozury-vitajte-na-slovensku.html
https://www.mic.iom.sk/sk/na-stiahnutie/brozury-a-letaky/item/245-nove-vydanie-brozury-vitajte-na-slovensku.html
https://comin.sk/wp-content/uploads/2021/06/comin-brozura-2020-uprava-1.pdf
https://mareena.sk/career-path
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2. Budujte súdržný kolektív 
implementáciou medzikultúrnych 
aktivít medzi cudzincami a ďalšími 
zamestnancami 

 
Odporúčame realizovať rôznorodé medzikultúrne aktivity zamerané na 
posilnenie porozumenia a spolupráce a budovanie kolektívu medzi vašimi 
miestnymi a zahraničnými zamestnancami. Takéto aktivity podporujú 
vzájomné porozumenie medzi cudzincami a hostiteľskými komunitami. 

Posilňujú tiež medzikultúrne porozumenie a sociálnu súdržnosť, čím sa 
proces integrácie cudzincov do spoločnosti stáva efektívnejším. 
Odporúčame začať s nasledujúcimi tipmi (vrátane využitia uvedených 
zdrojov):  

 

 Prepájajte vašich miestnych a zahraničných zamestnancov a 
zefektívnite tak ich sociálnu integráciu a participáciu. 

 Nielen jazyková, ale aj kultúrna bariéra môže viesť  k viacerým 
nedorozumeniam, ktoré sú niekedy prekážkou efektívnej integrácie 
a ktorým je možné predchádzať. Tzv. kultúrni mediátori zohrávajú 
pri prekonávaní týchto prekážok veľmi dôležitú úlohu. Je veľmi 
nápomocné, ak majú kultúrni mediátori zahraničný pôvod – 

vytvoria na pracovisku komunikačný most medzi cudzincami, 
zamestnávateľom a ostatnými pracovníkmi. 

○ Okrem komunitného tlmočenia sa zameriavajú na prenos 
základných informácií (často dostupných len v slovenčine) 
do príslušnej cudzineckej komunity a umožňujú tak 
cudzincom veľmi rýchlo porozumieť novým pravidlám a 
spôsobom fungovania nielen na pracovisku, ale aj na úrovni 

komunity, mesta alebo štátu. 
○ Poskytnite priamo vašim zamestnancom príležitosti zapojiť 

sa do integračného procesu napr. zavedením mentorských 
alebo „buddy“ systémov medzi cudzincami a slovenskými 
zamestnancami. 

 Využite vzdelávacie programy zamerané na medzikultúrne 
porozumenie medzi rôznorodými ľuďmi poskytované 
mimovládnymi alebo komerčnými spoločnosťami (napr. 
worshop.sk). 

○ Využite spoluprácu napríklad s organizáciou Mareena, ktorá 
ponúka rozmanité vzdelávacie workshopy nielen pre školy, 
ale i firmy. 

○ Spolupracujte s ďalšími organizáciami, ktoré majú 
skúsenosti s integračným procesom cudzincov do slovenskej 
spoločnosti (Migračné informačné centrum IOM, Liga za 

https://workshop.sk/
https://mareena.sk/workshopy
https://www.mic.iom.sk/sk
https://www.hrl.sk/sk/kontakt
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ľudské práva, Centrum pre výskum etnicity a kultúry – CVEK, 

Nadácia Milana Šimečku, Slovenská humanitná rada, COMIN 

– Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu 
v Nitre atď.). Môžu vám pomôcť s realizáciou socio-

kultúrnych workshopov alebo iných vzdelávacích aktivít, 
poradia vám v otázkach týkajúcich sa zamestnávania 
cudzincov alebo vám poskytnú informácie o možnostiach 
realizácie kurzov slovenského jazyka pre vašich 
zamestnancov. 

 Podporte realizáciu neformálnych (teambuildingových) aktivít, 
ktoré umožňujú tvorbu pozitívnych interakcií medzi vašimi 
zamestnancami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

https://www.hrl.sk/sk/kontakt
http://cvek.sk/en/kontakt/
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/kontakt
https://www.shr.sk/
https://comin.sk/wp-content/uploads/2021/06/comin-brozura-2020-uprava-1.pdf
https://comin.sk/wp-content/uploads/2021/06/comin-brozura-2020-uprava-1.pdf
https://comin.sk/wp-content/uploads/2021/06/comin-brozura-2020-uprava-1.pdf
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