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Rekordný záujem zamestnávateľov o účasť na tohtoročnom Dni kariéry značí, že záujem o našich študentov a 
absolventov pretrváva. Možnosť zoznámiť sa s týmito zamestnávateľmi máte vďaka tejto brožúre. 
Možno viete, možno nie, ale na univerzite máme Career Club UPJŠ. Tvoria ho spoločnosti, ktoré spolupracujú s 
našou univerzitou na zamestnávaní študentov a absolventov a ich rozvoji a pripravenosti na pracovný trh. Opýtali 
sme sa teda priamo ich, aká je situácia, či spoločnosti plánujú prijímať nových zamestnancov a ak áno, akou formou. 
Odpovedalo nám 10 spoločností, z toho 80% uvádza, že plánujú v najbližšom období (do októbra) prijímať nových 
zamestnancov. Polovica hovorí, že tieto pozície budú vhodné pre absolventov vysokých škôl. Podobne, 40% 
spoločností má alebo bude mať v najbližšom období otvorené pozície aj pre študentov vysokých škôl. Otvorené budú 
pozície najmä na trvalý úväzok, ale v niekoľkých prípadoch sa jedná aj o skrátený úväzok (part-time) alebo o stáž. 
Výberové pohovory prebiehajú momentálne online (v jednom prípade aj osobne s rúškom). Šanca zamestnať sa po 
škole alebo počas školy tu teda je, dobrou správou ostáva, že výberové procesy sa vo väčšine prípadov nezastavili, 
iba zmenili formu na online. 

MAJÚ ZAMESTNÁVATELIA STÁLE ZÁUJEM O ABSOLVENTOV UPJŠky?

Zamestnám sa práve ja?

Ako vždy, záleží aj na vás! Nechceme zaťažovať teóriami, ale tento model zamestnateľnosti od Poolovej a Sewella 
(2007) je naozaj zaujímavý. Hovorí o piatich dôležitých komponentoch úspešnosti na trhu práce. Ak čo i len jeden 
komponent chýba, zamestnateľnosť absolventa, sa znižuje.
1. Kariérové vzdelávanie – to, čo robíme my v Univerzitnom poradenskom centre UNIPOC. Ide najmä o aktivi-
ty, ktoré podporujú sebauvedomenie a uvažovanie nad tým, čo vás baví a motivuje.
2. Pracovné a životné skúsenosti – to, čo získavate sami popri škole.  Na trhu práce sú skúsenosti veľmi
cenené. 
3. Emocionálna inteligencia – to, čo získavate skúsenosťami, ale aj vďaka rôznym edukačným programom
(napr. aj v UNIPOC).  Úroveň mäkkých zručností (soft skills) a talentov. Ľudia s vyššou emocionálnou inteligenciou sú 
motivovanejší dosiahnuť viac, užívajú si kariérový úspech, budujú si pevnejšie vzťahy a sú zdravší.  
4. Úroveň vedomostí, inteligencie a schopností – to, čo sa naučíte v škole (ale aj mimo nej). Veľmi potrebné,
samé o sebe však málokedy zaistia prácu, v ktorej budete spokojní a úspešní. 
5. Kľúčové kompetencie – všeobecné kompetencie, ktoré na univerzite získate napr. vďaka certifikovaným
interdisciplinárnym kurzom alebo v UNIPOC. Medzi kľúčové kompetencie patria napr. kreativita, adaptabilita/flexibili-
ta, autonómia, práca v tíme, či plánovanie, organizačné a koordinačné schopnosti. Bez nich sa na trhu práce uplatníte 
podstatne ťažšie. 
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa trh práce mení a aké kompetencie budú v budúcnosti potrebné, pozrite si 
naše video. Pripravili sme ho minulý rok, dnes je však opäť o niečo aktuálnejšie. 

Čo ešte môžem urobiť, aby som zvýšil/a svoje šance zamestnať sa?

Všetko je o vás a vašej aktivite. Univerzitné poradenské centrum vás za vašu aktivitu naviac odmení. Zaznamenáva-
jte si vaše činnosti na kartičku aktivity a získajte certifikát, ktorý vám môže pomôcť pri uchádzaní sa o prácu. Okrem 
toho sa môžete prihlásiť na kariérové poradenstvo a pracovať na sebe aj takýmto spôsobom. Poskytneme vám 
napríklad toto :

Viac informácií nájdete na webe Univerzitného poradenského centra UNIPOC.Viac informácií nájdete na webe Univerzitného poradenského centra UNIPOC.

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/den-kariery/
https://www.researchgate.net/publication/235260791_The_key_to_employability_Developing_a_practical_model_of_graduate_employability
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/karierove-sluzby/
https://www.youtube.com/watch?v=puef_E6upNI
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/aktuality/22683/


Zoznam zamestnávateľov:

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
EURES Slovensko

Košický samosprávny kraj
Psychosociálne centrum

Teach for Slovakia
The Flow

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
Úrad pre verejné obstarávanie

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb



A global leader

Launch a career 
with the  
truly modern  
media company.

Joining AT&T means solving the business 
and technology challenges of customers 
and corporations worldwide. From services 
that entertain to products that are shaping 
the future in every industry sector. Together 
we’re enabling ideas that support growth 
and human progress. That means you’ll have 
plenty of inspiration all around you.

Join the team that’s transforming   
media  and communication. att.jobs



AGEL
 Jeden z najúspešnejších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Európe 
 s 30-ročnou tradíciou.
 Prevádzkuje nemocnice, ambulancie, polikliniky, distribučné spoločnosti, neziskové organizácie,
 sieť akreditovaných zdravotníckych laboratórií, ústavných a verejných lekární a distribučných spoločností.
 Zamestnáva množstvo renomovaných odborníkov a špecialistov.
 Disponuje moderným prístrojovým vybavením.
 Na Slovensku pôsobí spolocnost AGEL SK od roku 2006.

PRIORITY SPOLOČNOSTI
 Pacient na prvom mieste.
 Zamestnanci – hlavný potenciál.
 Kvalita – bezpečná a kvalitná zdravotná starostlivosť.
 Komplexnosť liečebnej starostlivosti prepojená na špičkové centrá a odborníkov.
 Mimoriadny dôraz kladieme na osvetu v prevencii.
 Kontinuita liečby je dôležitým prvkom na ceste k uzdraveniu.
 Unikátny koncept, ktorý prepája špičkovú diagnostiku s prípadnou operatívou a následnou rehabilitáciou.
 Podpora VEDY, VÝSKUMU a VZDELÁVANIA.

VY A VAŠA KARIÉRA
INVESTUJEME DO NAŠICH ZAMESTNANCOV, DO NAŠICH NEMOCNÍC

A DO MODERNÉHO VYBAVENIA. SME PRIPRAVENÍ INVESTOVAŤ AJ DO VÁS!

PRIDAJTE SA K NÁM

KOHO HĽADÁME
Hľadáme odborníkov s pravými ľudskými hodnotami a poslaním vykonávať zdravotnícke povolanie 

svedomito, statočne a s hlbokým ľudským vzťahom.

V príprade záujmu nás kontaktujte e-mailom:
zuzana.cyprichova@agel.sk

www.agel.sk AGEL SK a.s. agel_sk AGEL SK a.s.





| | |www.globallogic.sk jobs.slovakia@globallogic.com/GlobalLogic Slovakia /company/GlobalLogic-Slovakia



 Tradícia od roku 1953
 Slovenský výrobca liekov a 

zdravotníckych pomôcok
 Centrála spoločnosti v 

Šarišských Michaľanoch
 Inovujeme, rastieme, 

rozširujeme svoje trhy

Základ úspechu každej
spoločnosti:
kvalifikovaní zamestnanci.
Podporujeme vzdelávanie
súčasných aj potenciálnych
zamestnancov.

Ponúkame: 
• Priestor pre vytváranie 

nových hodnôt a hľadanie 
neobvyklých riešení

• Priateľskú a otvorenú 
atmosféru

• Priestor pre vyjadrenie 
vlastných názorov

• Uplatnenie Vášho talentu

Kontakt:
IMUNA PHARM, a.s., 
Jarková 17
Šarišské Michaľany, 
www.imuna.sk
ludmila.takacova@imuna.sk

Koho hľadáme:
• Chemikov
• Biológov
• Biochemikov 
Ktorí majú chuť a 
záujem naštartovať 
svoju kariéru v pôvodnej 
slovenskej spoločnosti.





Dominik Vačok                  dominik.vacok@pmi.com



Promiseo

Promiseo
@promiseo.s.r.o

CHCETE S NAMI 
SPOLUPRACOVAŤ AJ VY?

NAPÍŠTE NÁM!

Promiseo Domov VytvoriťNájsť priateľov

4,9 4,9 z 5 Na základe názoru 33 ľudí
innogy

Košice Internatio...

Fortuna

Vojčík & Partners

Eset

Manuvia

Decathlon

Biela Pastelka

HC Košice

Double Tree by H...

T-Systems

Elcom

GlobalLogic

Štátne divadlo K...

4F

FPT Slovakia

dermaklinik

Košice IT Valley

ECO Tech

Lorinčík HÁJE

Technická univer...

Košice Staré Me...

Zdravko pomôcky

IWATT

Glory - Šperky pre...

Estilofina.sk

Villa Betula

Informácie Zobraziť viac

Jesenského 25 (1,16 km)
04001 Kosice, Slovakia

0901 702 009

www.promiseo.sk

Získať trasu

Reklamná agentúra · Poskytovateľ 
internetových služieb

Zvyčajne odpovedá behom niekoľkých hodín
Poslať správu

HľadaťNapíšte správu...

Nový klient
Active now

Dobrý deň, mal by som 
záujem o Vaše služby.

Skvelé, sme tu pre Vás 
ako fullservisová 
reklamná agentúra.

Promiseo

innogy Od kedy to už spolupracujeme? :) 

Páči sa mi to Komentovať Zdieľať

Promiseo @innogy, od roku 2017. Uteká to.

20. september o 9:00

Letisko Košice, HC Košice, Technická univerzita Košice, T-Systems, 
innogy či Štátne divadlo Košice. To je len hŕstka klientov, s ktorými 
spolupracujeme. Ako jediná firma na východnom Slovensku sme 
členom Asociácie digitálnych marketingových agentúr Slovenska 
a už niekoľko rokov aj Premier Google Partnerom.

Košice International Airport, T-Systems a 40 ďalším sa to páči

Páči sa mi to Odpovedať

Estilofina.sk Radi by sme Vám úprimne poďakovali za
spoluprácu. Je to pre nás česť nachádzať s Vami nové
a inovatívne riešenia.

ADMA 

Páči sa mi to Odpovedať

Páči sa mi to Odpovedať

Páči sa mi to Odpovedať

Štátne divadlo Košice Sme hrdí!!!

Promiseo Sme radi za túto možnosť.

Košice IT Valley @Promiseo, presne takého partnera 
sme potrebovali. 

Páči sa mi to Odpovedať

HC Košice
Páči sa mi to Odpovedať

Páči sa mi to Odpovedať

Páči sa mi to Odpovedať

10 ROKOV

Už 10 rokov brázdime vody online marketingu. 
Vďaka nášmu pozitívnemu prístupu k práci, snahe 
neustále sa zlepšovať a podporovať tak (aj) Košice, 
sme nadviazali spoluprácu s viacerými významnými 
spoločnosťami.

#creative #performance#socialmedia 
#design #development #video

Zobraziť viac







Špecialistov do väzníc 
po celom slovensku

Všeobecných lekárov

Lekárov špecialistov
(napr. zubár, psychiater)

Psychológov

Pedagógov

Sociálnych pracovníkov

Hľadáme
Staň sa príslušníkom Zboru väzenskej 
a justičnej stráže. Aj ty môžeš prispieť k 
ochrane obyvateľstva a spravodlivosti.

Istotu zamestnania a pravidelného 
príjmu

Perspektívne a stabilné uplatnenie

Možnosť kariérneho rastu

Možnosť rehabilitácie a rekreácie v
zariadeniach Zboru väzenskej a 
justičnej stráže

Zdravotnú starostlivosť

Dovolenku 6-7 týždňov bez ohľadu 
na vek

Zabezpečenie stravovania

Možnosť ubytovania

Ponúkame

HĽADÁME KOLEGOV
Pridaj sa k nám!

Zbor väzenskej a justičnej stráže

+421/2/208 31 111 kariera@zvjs.sk  @zvjssr www.zvjs.sk

IT - špecialistov
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Social Europe

Sídlo Úradu KSK: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

Druh pracovného úväzku
► Stáže
► Trvalý pracovný pomer
► Dohoda o vykonaní práce/pracovnej činnosti

Pracovné pozície z odborov/oddelení
► Právne a personálne oddelenie
► Oddelenie zdravotníctva
► Odbor sociálnych vecí
► Oddelenie informačných a komunikačných technológií
► Oddelenie európskych záležitostí
► Pracovné pozície v organizáciách v zriaďovateľskej
       pôsobnosti kraja (kultúrne, sociálne, školské a iné)

► WEB.VUCKE.SK
                      ► ÚRADNÁ TABUĽA
                                                ► PERSONALISTIKA
                                                                       ► VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

INFO

POSUŇ SEBA

240 hodín školení, 90 hodín mentoringu, 
380 dní praxe
Garantované ročné ohodnotenie na úrovni 
platu absolventov VŠ

Full-time práca

Odborné stáže napríklad v Accenture, 
vo Forbes, u verejnej ochrankyne práv

Inšpiratívna komunita: 80 účastníkov 
a viac ako 200 podporovateľov

Možnosť pozitívne ovplyvniť život tých, 
ktorí to najviac potrebujú

KONTAKT PRE VIAC INFO

Kašická Katarína
0907 458 580
katarina.kasicka@teachforslovakia.sk



 

 

 

 

 
 

Kto sme 

 

Úrad pre verejné obstarávanie 

Sme mladá (20-ročná) štátna inštitúcia, ktorá je zodpovedná za 
dohľad nad prerozdeľovaním verejných zdrojov. Vykonávame 
úlohy, ktoré nám nariaďuje zákon (kontrola, dohľad a ukladanie 
pokút), ale aj aktivity, ktoré sú nadštandardné a idú nad rámec 
zákonných povinností štátnej inštitúcie. Sledujeme tým snahu 
posilňovať prevenciu. Našim cieľom je poskytovať poctivú službu 
za verejné peniaze, posilňovať meno dôležitého kontrolného orgánu 
doma aj v zahraničí.  

Úrad začiatkom Roka 2020 otvoril Stále pracoviská v Prešove, 
Trenčíne a Banskej Bystrici.  Poslaním stálych pracovísk je 
zabezpečenie prvého kontaktu s úradom, poskytnutie odbornej 
podpory, vykonávanie lektorskej a metodickej činnosti vo verejnom 
obstarávaní pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov 
v samosprávnych krajoch. 

 

 

Ružová dolina 10 
821 09, Bratislava  

 
www.uvo.gov.sk 

Úrad pre verejné 
obstarávanie 

 
 

Koho hľadáme 
Hľadáme zodpovedných, perspektívnych, pracovitých a poctivých 
absolventov Právnickej fakulty UPJŠ. Úrad pre verejné obstarávanie 
sídli v Bratislave, má však svoje pôsobiská aj v regiónoch – Prešov, 
Banská Bystrica, Trenčín.  

 

 

 
 

Čo ponúkame 

Ponúkame možnosť nahliadnuť do práce úradu a získať odbornú prax 
v oblasti poskytovania metodickej a poradneskej činnosti v oblasti 
verejného obstarávania za asistencie odborníkov. 

 



Univerzitné poradenské centrum UNIPOC
Univerzitné poradenské centrum UNIPOC je špecializovaným pracoviskom Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach pre poskytovanie poradenstva študentom UPJŠ v Košiciach. Študenti majú 
bezplatne k dispozícii psychologické, sociálne, právne a kariérové poradenstvo. UNIPOC tiež 

V rámci rozvoja kariérových služieb a kariérového poradenstva je našim cieľom sprostredkovať 
študentom praktické skúsenosti a kontakt so zamestnávateľmi, odborné rady pri uchádzaní sa o 
zamestnanie a atraktívne kurzy rozvoja kompetencií. Nadviazanie dlhodobej spolupráce so zamest-

návateľmi je jedným z nástrojov, ktorým plánujeme tieto ciele realizovať.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a ve-
deckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. Na základe výsled-
kov komplexnej akreditácie Akreditačnej komisie SR z roku 2015 patrí UPJŠ v Košiciach k 4 na-
jlepším univerzitám na Slovensku. UPJŠ v Košiciach má viac ako 7 000 študentov na všetkých troch 
stupňoch štúdia v dennej a externej forme, ktorí študujú na piatich fakultách (Lekárskej, Prírodove-
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