Informacja kwartalna o sytuacji na przygranicznym rynku pracy
Kraju Preszowskiego na Słowacji
(stan na 30.06.2019 r.)

Stopę bezrobocia w wybranych powiatach przygranicznych Kraju Preszowskiego na Słowacji
przestawiono na poniższym wykresie. Tylko w Popradzie stopa bezrobocia nieznaczne wzrosła
w porównaniu do I kwartału 2019 r. i wynosi 5,15%. W Keżmarku oraz w Starej Lubowni bezrobocie
spadło odpowiednio do 15,03% i 6,16%. Jedynie w Barejowie stopa bezrobocia utrzymuje się na
tym samym poziomie od I kwartału 2019 r. i wynosi 10,18%. (stan na 30.06.2019 r.).
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Źródło: opracowanie własne.

Analizując liczbę zgłoszonych wolnych miejsc pracy, można zauważyć, że od IV kwartału
2018 r. systematycznie wzrasta liczba ofert pracy w powiatach słowackich. Największy przyrost
odnotował powiat Bardejov o 247 miejsc pracy w porównaniu do poprzedniego okresu.

Średnia liczba wolnych miejsc pracy
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Jednocześnie przy rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników, katalog zawodów
deficytowych po stronie słowackiej nieznacznie ulega zmianie na przestrzeni ostatnich miesięcy.
Powiaty przygraniczne

Keżmarok

Stara Lubownia

Poprad
Bardejov
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Zawody deficytowe
lekarz, spawacz CO2,
dyrygent, kucharz, kelner,
masażysta, elektryk

kierowca, lekarz, spawacz
wszystkich grup, ślusarz,
kucharz, kelner,
wykwalifikowani pracownicy
budowlani – cieśla, murarz,
glazurnik, betoniarz, tynkarz,
operator CNC,
lekarz, pielęgniarka, kucharz,
kelner, pokojówka, spawacz,
operator CNC kierowca
ciężarówek, operator
produkcji, pracownik montażu
kierowca ciężarówki, lekarz,
spawacz

Zawody nadwyżkowe
robotnicy niewykwalifikowani,
pracownicy usług i handlu,
niższy personel
administracyjny, pracownicy
w rolnictwie
robotnicy niewykwalifikowani,
robotnicy budowlani, personel
administracyjny

pracownicy
niewykwalifikowani,
rzemieślnicy, pracownicy
usług i handlu
robotnicy niewykwalifikowani

Po stronie słowackiej, w 4 powiatach przygranicznych zatrudnionych jest aktualnie
(stan na 30.06.2019 r.) 104 obywateli polskich, głównie w turystyce, gastronomii, budownictwie
oraz służbie zdrowia. Dodatkowo należy wspomnieć, że ze strony polskiej odnotowujemy wzrost
zainteresowania pracą w powiecie pogranicznym Keżmarok Spiska Stara Wieś
w przedsiębiorstwie ZASTROVA. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji elementów
spawanych do samochodów ciężarowych szynowych i drogowych, konstrukcji stalowych,
pojemników metalowych.
Liczba Polaków zatrudniona w regionie przygranicznym Słowacji
Obszar przygraniczny Słowacji
Obywatele polscy zatrudnieni na
Słowacji
Keżmarok
10
Poprad
23
Bardejov
21
Stara Lubownia
50
Źródło: opracowanie własne.

Minimalne wynagrodzenie na Słowacji w 2019 r. wynosi 520 euro/miesiąc.

Opracowano:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu

