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VITAJTE V DIGITÁLNEJ
BROŽÚRE PRÍLEŽITOSTÍ

Vedel/a si, že OECD Slovensku odporučila vyvinúť úsilie smerujúce 
ku zvýšenie nízkej produktivity práce a na zlepšenie zručností 
a inovácií, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu ekonomiky 
krajiny? READYCON ti ukáže, ako byť toho súčasťou!

V spolupráci s našimi partnerskými organizáciami sme na toto 
miesto pre Vás zhromaždili rôzne užitočné informácie a príležitosti 
pre kariérny rast, osobnostný rozvoj, neformálne vzdelávanie a pod.

Neváhajte ich objaviť všetky!
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OSOBNÝ ROZVOJ
A MÄKKÉ ZRUČNOSTI

www.readycon.live

https://www.readycon.live/


Čo si nájdeš na Profesia.sk ty?

Najväčší pracovný portál, 
kde čaká tvoja budúca práca 

Urob si cévečko 
a reaguj s ním na Profesii 
na pár klikov 
V našom novom formulári 
si vyklikáš cévečko za pár minút. 
S každou položkou ti poradíme 
a pomôžeme ti tak 
vyrobiť si pekný 
a zaujímavý 
životopis. 

Urob si životopis 

Zisti, aký by mal 
byť tvoj budúci 
(alebo súčasný) plat 
Platy.sk sú obľúbený platový 
portál, kde si vieš overiť 
ponúkaný plat na konkrétnej 
pozícii alebo si 
môžeš vypočítať 
čistú mzdu. 

Získaj užitočné 
informácie, ktoré sa 
ti zídu 
Sleduj náš blog a lepšie 
porozumieš personalistom, 
pripravíš sa na pohovor,
pochopíš zákony ľudskou 
rečou a zistíš, ako 
funguje úspech 
na trhu práce. 

Preskúmaj svoj budúci plat Prečítaj si blog

Osobný rozvoj a mäkké zručnosti 04

https://studiumbezhranic.sk/
https://www.profesia.sk/?utm_source=readycon&utm_medium=banner&utm_campaign=readycon-2022
https://www.profesia.sk/napisat-zivotopis?utm_source=readycon&utm_medium=banner&utm_campaign=readycon-2022
https://www.platy.sk?utm_source=readycon&utm_medium=banner&utm_campaign=readycon-2022
https://blog.profesia.sk/?utm_source=readycon&utm_medium=banner&utm_campaign=readycon-2022
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https://ff.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/

https://ff.ucm.sk/

Osobný rozvoj a mäkké zručnosti

https://www.inovujme.sk/
https://ff.ucm.sk


Osobný rozvoj a mäkké zručnosti 6

https://road2fei.sk/


INFORMAČNÉ
TECHNOLÓGIE

www.readycon.live

https://www.readycon.live/


Zaregistruj sa u nás a dostávaj info o zaujímavých IT ponukách už dnes  

SAP 
PORADENSTVO

SERVICE 
MANAGEMENT 
A MONITORING

CLOUD & 
INFRASTRUCTURE

KYBERNETICKÁ 
A INFORMAČNÁ 
BEZPEČNOSŤ

IT OPERATIONS 
& OUTSOURCING

CONSULTINGVÝVOJ 
NA MIERU

DATA MANAGEMENT 
& AI

Informačné technológie 8

https://www.profesia.sk/praca/?search_anywhere=alanata
https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/dualne-vzdelavanie


9Informačné technológie

https://jobs.dell.com/slovakia
https://www.kros.sk/o-nas/


ELEKTROTECHNIKA

www.readycon.live

https://www.readycon.live/


Elektrotechnika 11

https://www.profesia.sk/praca/kia-slovakia/C24065
https://www.profesia.sk/praca/kia-slovakia/C24065
https://www.seas.sk/kariera-seas/
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NEPREMEŠKAJ 
PRÍLEŽITOSŤ...

Doplníš naše kruhy 
práve ty? 

Spoločnosť NAFTA a.s. 
vytvára jedinečnú príležitosť 
nájsť uplatnenie v zaujímavom 
odvetví energetiky a v príjemnom 
pracovnom prostredí.

O SPOLOČNOSTI

Zaujímavé profesie u nás nájdu nielen 
skúsení odborníci, ale i čerství 

absolventi stredných a vysokých škôl.

Vytvárame jedinečnú príležitosť 
na rast a uplatnenie sa

v zaujímavom
a dynamickom odvetví 

energetiky. 

Sme medzinárodná spoločnosť 
a 6. najväčší prevádzkovateľ podzemných 

zásobníkov v Európe. Okrem Slovenska 
aktívne pôsobíme aj v Českej republike, 

Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine.

V krajinách strednej Európy 
prevádzkujeme podzemné zásobníky, 

realizujeme prieskumné činnosti 
a zúčastňujeme sa projektov 

na skladovanie energie 
z obnoviteľných zdrojov. 

Svojou účasťou 
na kombinovaných projektoch 

doma aj v zahraničí sa usilujeme 
posilňovať svoju pozíciu 

významného európskeho hráča  
v energetike.

Zamestnancom poskytujeme stabilitu
a pevného hodnoty vychádzajúce

z dlhoročného pôsobenia spoločnosti
na energetickom trhu.

Naši zamestnanci, ich zodpovednosť  
a spoľahlivosť, sú základom úspechu 

spoločnosti. Ich spokojnosti, odbornému 
rastu a osobnému rozvoju preto venujeme 

maximálnu pozornosť. 

NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, +421 (0)2-4024 2111, info@nafta.sk, www.nafta.sk

Prečo práve 
NAFTA? 

Kliknite na:
https://www.nafta.sk/sk/kariera 
a dozviete sa viac.

NEPREMEŠKAJ
VÝNIMOČNÚ
PRÍLEŽITOSŤ 
RÁSŤ V MEDZ-
INÁRODNEJ 
SPOLOČNOSTI, 
KDE AJ TVOJ 
NÁPAD MÔŽE BYŤ 
PRÍNOSOM

www.nafta.sk/kariera

Pre študentov 
aj absolventov 

poskytujeme možnosť: 
• odbornej praxe 

• konzultácie k maturitným 
prácam 

• trvalého zamestnania 

Pre viac info klikni 
na tento inzerát!

Elektrosystémy
Meranie
Regulácia
Automatizácia

www.ppa.sk
job@ppa.sk

Elektrotechnika

https://www.profesia.sk/praca/kia-slovakia/C24065
https://www.ppa.sk/
https://www.nafta.sk/sk/kariera


STROJÁRSTVO

www.readycon.live

https://www.readycon.live/


GGE PATRÍ K POPREDNÝM 
SLOVENSKÝM ENERGETICKÝM 
SKUPINÁM. VO VIACERÝCH LOKALITÁCH 
NA SLOVENSKU VYRÁBAME ENERGIE 
EKOLOGICKÝM SPÔSOBOM, ČI UŽ NA BÁZE 
OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIÍ, 
ALEBO TECHNOLÓGIÍ VYSOKO-ÚČINNEJ 
KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY 
A TEPLA. ELEKTRINU A TEPLO PRITOM 
NIELEN VYRÁBAME, ALE AJ PRIAMO 
DODÁVAME DO DOMÁCNOSTÍ, FIRIEM, 
NEMOCNÍC, ČI ŠKÔL.

Vďaka silnému zahraničnému vlastníkovi, 
britskému investičnému fondu 
Infracapital, ktorý sa po celom svete 
špecializuje práve na oblasť energetickej, 
telekomunikačnej a vodárenskej 
infraštruktúry, máme výnimočné know-how 
z celého energetického cyklu od výroby 
až po koncového užívateľa.

Trvalo udržateľný rozvoj a spoločenská 
zodpovednosť nie sú pre nás len frázy. 
V GGE Skupine sa plne prihlasujeme 
ku konceptu ESG (ekológia, sociálna oblasť 
a riadenie), ktorý tieto témy prenáša 
do investícií a nášho každodenného 
fungovania. Sme priamou súčasťou miest 
a komunít ktorým slúžime a to nie len 
cez naše podnikanie ale aj cez našich 
zamestnancov, ktorí z týchto obcí 
pochádzajú. 

Aj preto je pre nás kľúčové investovať 
do rozvoja komunít, ekologických riešení 
s cieľom znižovať našu uhlíkovú stopu 
či ísť príkladom v transparentnosti. 
Či už je to vzdelávanie, podpora 
študentských prác, investície do športu 
alebo napríklad dobrovoľnícke natieranie 
plotu na škole či zriadenie komunitnej 
záhradky, cieľom je podeliť sa o náš úspech 
s našim okolím.

Hlavné hodnoty GGE skupiny sú:

ODBORNOSŤ

DÔVERYHODNOSŤ

ANGAŽOVANOSŤ

JEDNODUCHOSŤ

GGE SKUPINA V ČÍSLACH

228
MIL. €

ROČNÝ OBRAT
 SKUPINY

12
MIL. €

INVESTÍCIE 
DO INOVÁCIÍ 

A TECHNOLÓGIÍ

15
ROKOV

PÔSOBÍME 
NA TRHU

271
GWh

VYROBENÁ
ELEKTRINA

320 
ZAMESTNANCOV

PRACUJE 
U NÁS

259 
GWh

DODANÉ
TEPLO

Ak by ste sa o nás chceli dozvedieť viac, navštívte nás na www.gge.sk. V prípade, že sme vám 
skutočne padli do oka a máte záujem o odštartovanie vašej kariéry v GGE Skupine, neváhajte, 

ozvite sa nám na gge@gge.sk. Spoločne zistíme, či pre vás máme vhodnú pozíciu.

POSLANIE NÁŠHO PODNIKANIA 
JE JEDNODUCHÉ. NAŠIM ZÁKAZNÍKOM 

CHCEME PRINÁŠAŤ ČISTÚ ENERGIU 
– SPOĽAHLIVO, BEZ PLYTVANIA 

A ZA ROZUMNÚ CENU.

Budúcnosť 

POVAŽSKEJ 
CEMENTÁRNE 
začína dnes

Staň sa súčasťou 
úspešnej spoločnosti

www.pcla.sk/kariera

Strojárstvo 14

https://www.gge.sk/
https://www.pcla.sk/sk/stranka/kariera


15Strojárstvo

https://www.schindler.com/sk/internet/sk/kariera.html


STAVEBNÍCTVO

www.readycon.live

https://www.readycon.live/


TEAMS WORK.
Spolu sme silní. V tíme.

Profesionalita, roky skúseností a zohrané 
tímy – v tom spočíva základ úspechu našej 
práce. Veríme v silu výnimočných tímov našich 
odborníkov. Vďaka nim dokážeme premieňať 
predstavy našich investorov na skutočnosť, 
a to pri projektoch akéhokoľvek rozsahu 
po celom Slovensku. 

Staňte sa súčasťou nášho tímu aj vy!

STRABAG Slovensko strabag_slovensko

STRABAG spoznajstrabag.sk

slovensko.strabag.com

bmti.strabag.sk

Stavebníctvo 17

https://eurovia.sk/
https://www.facebook.com/strabagslovensko/
https://www.linkedin.com/company/strabag/
https://www.bmti.strabag.sk/
https://www.instagram.com/strabag_slovensko/
https://spoznajstrabag.sk/


18Stavebníctvo

https://www.tss.sk/


ZDRAVOTNÍCTVO

www.readycon.live

https://www.readycon.live/


Zdravotníctvo 20

https://www.kkn.cz/
https://www.benukariera.sk/


21Zdravotníctvo

https://www.vszp.sk/mobilna-aplikacia/


FINANCIE

www.readycon.live

https://www.readycon.live/


Financie 23

https://www.pwc.com/sk/sk/
https://www.slsp.sk/sk/kariera
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INTERNAL USE ONLY 

 
Priprav sa na 
budúcnosť! 
Poisťovníctvo  
nie je iba matematika 
 

 
Data science 

Programovanie 
Štatistika 

Finančné 
rozhodovanie 

Financie

https://slovakia.zurich.com/sk-sk


OBCHOD
A SLUŽBY

www.readycon.live

https://www.readycon.live/


Obchod a služby 26

https://ats.nalgoo.com/sk/gate/nay/positions
https://kariera.lidl.sk/studenti-absolventi/absolvent-strednej-skoly
https://kariera.lidl.sk/studenti-absolventi/student-vysokej-skoly
https://kariera.lidl.sk/
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Najlepší prvý job 
čaká práve na teba!
Pozri si našu prednášku a spoznaj skills,  
ktoré zaručene využiješ v budúcnosti:

•  Zistíš, čo by si mal od prvého jobu chcieť a očakávať,

•   spoznáš úspešných ľudí, ktorí začínali podobne, ako môžeš  
začať aj ty,

•   naučíš sa, čo sú soft skills a ako ich využiť  
napríklad pri vyjednávaní o plate či na rande.

Obchod a služby

https://www.metro.sk/kariera
https://www.o2.sk/


www.readycon.live

NEFORMÁLNE
VZDELÁVANIE

https://www.readycon.live/


jaslovensko.sk

Neformálne vzdelávanie 29

https://www.dofe.sk/
https://www.jaslovensko.sk/
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NOVEMBER,
BRATISLAVA

Neformálne vzdelávanie

https://2ndl0u6s9yy.typeform.com/to/rGRMJVbb
https://nexteria.sk/


Neformálne vzdelávanie 31

https://inex.sk/
https://mladiinfo.sk/
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Vzdelávacie podcasty
Informatívne videá
Diár so všetkými 
dôležitými termínmi

S nami zvládneš
dospelosť jednoduchšie

adultlife.eduera.sk
Zisti, ako na život po škole, jediným klikom!

Neformálne vzdelávanie

https://adultlife.eduera.sk/
https://www.doucma.sk/


Unimak _unimak_ contact@unimak.sk

Neformálne vzdelávanie 33

https://unimak.sk/
https://prestredoskolakov.sk/
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DASATO rozvíja angažovaných stredoškolákov zo 
všetkých kútov Slovenska cez individuálny mentoring, 
workshopy zamerané na skills 21. storočia, inšpiratívne 
diskusie, projekt v praxi s neziskovým, verejným či 
súkromným sektorom a tvorbu vlastných projektov.

Ročný rozvojový program pre stredoškolákov, 
kde ukazujeme, že všetko sa dá!

DASATO Academy

ročníkov

5
kraje

3
študentov a alumni

170+

mentorov, lektorov 
a podporovateľov

500+
projektov v praxi 

s neziskovým, verejným 
a súkromným sektorom 

20+
vzdelávacieho obsahu 
(workshopy, diskusie..)

200+

Neformálne vzdelávanie

https://growni.sk/
https://www.iambitious.sk/


Sleduj príbehy
rozbiehačov, ktorí 
prešli od biznis nápadu 
k prvým zákazníkom 
len za 100€ na R! LIVE

rozbehnisa.sk/live

Neformálne vzdelávanie 35

https://www.ozviac.sk/
https://rozbehnisa.sk/live/
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INFORMAČNÉ 
CENTRUM
MLADÝCH
Neformálne vzdelávanie cez
workshopy, víkendovky, team-
buildingy,
podcasty a omnoho viac! 

 
office@sytev.com

KYSUCKO- NOVO- MESTSKÝ
MLÁDEŽNÍCKY
PARLAMENT 
Staň sa aj ty súčasťou 
aktivizmu v Kysuckom Novom Meste 
a na Kysuciach!

 
office@sytev.com

Neformálne vzdelávanie

https://sytev.sk/activities-detail.php?activities=6
http://www.icm.sk/


DofE 
Prekonajte samých seba 
v oblasti športu, talentu,
dobrovoľníctva…

…a zažite dobrodružnú výpravu! 

 
office@sytev.com

EURÓPSKY ZBOR 
SOLIDARITY & 
ERASMUS+

neformálne vzdelávanie po celej EÚ
zapoj sa do medzinárodného
dobrovoľníctva 
cestuj a spoznávaj 

   Využite naše medzinárodné mobility:

 
office@sytev.com

Neformálne vzdelávanie 37

https://www.erasmusplus.sk/
https://www.dofe.sk/


38Neformálne vzdelávanie

https://inklucentrum.sk/event/uvod-do-inkluzivneho-vzdelavania/
https://www.studentsforliberty.sk/


PRIDAJ SA 
K NÁM

STÁŽ
V

INO
VAČN

OMPARTNERSKOMCENTRE

Stáž je určená pre 
študentov stredných 
a vysokých škôl.

Získaš hodnotnú prax do budúcej práce, 
už počas školy. 
Poskytujeme flexibilný pracovný čas 
(možnosť pracovať aj online).

PRE KOHO JE 
STÁŽ URČENÁ? 

ČO STÁŽOU V IPC ZÍSKAŠ? VIAC NA:
www.inovacne.sk

www.facebook.com/inovacne

KONTAKTUJ NÁS
tel.č.: 0919 131 337
e-mail: info@inovacne.sk

Neformálne vzdelávanie 39

https://www.inovacne.sk/


www.readycon.live

SÚŤAŽE
A ZĽAVY

https://www.readycon.live/


41Súťaže a zľavy

https://predplatne.touchit.sk/shop
https://hashtag.zoznam.sk/
https://open.spotify.com/show/4GJG8mR587Jk6Z1g1ztBZ4?si=44646e69fa2544f2


Súťaže a zľavy 42

https://stepanek3d.sk/
https://www.interez.sk/
https://www.tyzden.sk/


43Súťaže a zľavy

https://vedanadosah.cvtisr.sk/
https://hnonline.sk/
https://indexmag.sk/


Súťaže a zľavy 44

https://zive.aktuality.sk/
https://zive.aktuality.sk/
http://www.netky.sk/


www.readycon.live

https://www.readycon.live/

