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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 
 

 
Dňa 24. 5. 2010 bola do registra neziskových organizácií pod číslom OVVS/NO - 10/10 zaregistrovaná 

nezisková organizácia LINK .  
 
 
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby (v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových 

organizáciách) v oblastiach:  
 
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 
- poskytovaním vzdelávacích aktivít v oblasti tvrdých zručností (získavanie odborných vedomostí a 

zručností s hlavnou orientáciou na využívanie informačných a komunikačných technológií), v oblasti 
mäkkých a kombinovaných zručností (zameraných prevažne na rozvoj osobnosti a profesionálnych 
zručností) s možnosťou získania osvedčenia o absolvovaní vzdelávacej aktivity 

 
2. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestn anosti 
- prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb, publikačnej činnosti a aktívnych 

opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť a tým prispejú k regionálnemu rozvoju  
 

 
Nezisková organizácia pomáha nezamestnaným občanom v procese získavania pracovného miesta, v 

spoznávaní a rozvíjaní ich osobnostnej, vzdelanostnej a profesijnej orientácie a následne v ich prijímacom a 
adaptačnom procese u zamestnávateľov. Pripravuje uchádzačov na nové zamestnanie, registruje ich, testuje, 
vzdeláva, rekvalifikuje a certifikuje. S cieľom vytvorenia podmienok u zamestnávateľov na vznik nových 
pracovných miest pre nezamestnaných poskytuje poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby 
zamestnávateľom. Všeobecne prospešné služby realizuje aj prostredníctvom projektov, na ktoré budú čerpané 
peňažné prostriedky zo štrukturálnych a iných fondov EÚ. 
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Vízia 
• spájať ľudí a pomáhať im 
  

 
Poslanie 

• byť vzorom ľudskosti 
• byť filantropicky sociálne a spoločensky zodpovednou organizáciou 
• vzdelávať na európskej úrovni 
• bezplatne pomáhať občanom uplatniť sa na trhu práce a rozvíjať ich schopnosti a 

zručnosti 
• ponúkať profesionálne  a spoľahlivé služby   

 
 
Hodnoty 

• ľudia sú pre nás najvyššou hodnotou 
• naši zamestnanci sú profesionálni a ľudskí 
• zabezpečujeme dodržiavanie platnej legislatívy a plnenie záväzkov voči verejným a 

štátnym inštitúciám  
• dodržiavame morálny kódex 
• individuálne pristupujeme ku každému  
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PRÍHOVOR RIADITEĽA 
 

Rok 2010 sa spája s globálnou celosvetovou hospodárskou a finančnou krízou. Tá 
so sebou prináša množstvo negatívnych javov, z ktorých sú najviditeľnejšie zvýšenie 
nezamestnanosti a plošné zníženie životnej úrovne, hlavne u sociálne slabších skupín 
obyvateľstva. 

 
Prvé hromadné prepúšťania v našom regióne začali už v novembri 2008. Preto 

sme v decembri roku 2008 iniciovali založenie pracovnej agentúry LINK, ktorá poskytuje 
bezplatnú pomoc nezamestnaným. V máji 2010 sme založili neziskovú organizáciu 
LINK, ktorá potvrdila filantropické smerovanie a spoločenskú zodpovednosť pracovnej 
agentúry LINK. Prevzala od nej štafetu bezplatnej pomoci uchádzačom o prácu 
a orientovala sa hlavne na spájanie zamestnávateľov a nezamestnaných. 

 
Bezplatnej pomoci nezamestnaným sme v roku 2010 venovali väčšinu nášho času, energie i financií. 

Považujeme ju za dôležitejšiu, než zvyšovanie obratu, zisku, či podielu na trhu. Vyplýva to aj z našej vízie, 
poslania a hodnôt spoločnosti. Ľudia sú pre nás najvyššou hodnotou a našim najväčším dôkazom tohto tvrdenia 
sú preukázateľné výsledky našej pomoci nezamestnaným, v ktorých sme v roku 2010 dosiahli 20% mieru 
zamestnanosti uchádzačov o prácu, zaregistrovaných v  pracovnej agentúre LINK. Ďakujeme všetkým 
partnerom, ktorí s LINK n.o. spolupracovali, podporili ju, naďalej ju podporujú a pomáhajú  jej. Veríme, že nám 
zachovajú svoju priazeň aj v budúcom období! 

 
Dúfam, že rok 2011 prinesie viac pozitívnych správ a že sa situácia začne stabilizovať nielen v našej 

spoločnosti, ale aj na celom svete. Všetci sme navzájom spojení a svojim spôsobom od seba závislí.  
Problémy sa dotýkajú nás všetkých a preto Vám prajem, aby ich bolo v roku 2011 čo najmenej! 

Ing. Jaroslav Zahradník, MCP 
riaditeľ 

LINK n.o. 
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Základné údaje a orgány neziskovej organizácie LINK  n. o. 
 
 
Základné informácie:  
 
LINK n.o. 
Školská  č.10, 031 01 Liptovský Mikuláš  
 
Identifika čné údaje:  
 
IČO:    45733163 
DIČ:    2023052559 
Bankové spojenie:  0334672122/0900  
                               Slovenská sporiteľňa a. s.  
 
Orgány neziskovej organizácie:  
 

1. Správna rada:   
Monika Jašeková 

          Ing. František Weis 
          Štefan Sadloň 
 

2. Revízor:            
Ing. Milan Vozár 

 
3. Riadite ľ:            

Ing. Jaroslav Zahradník, MCP 

 
Štatutárny zástupca: 
 
Ing. Jaroslav Zahradník, MCP  
riaditeľ LINK n.o. 
 
Životopisné údaje:  
 
9 rokov pôsobil na pozícii stredoškolského učiteľa, kde 
získal aj Doplnkové pedagogické štúdium. Následne 
15 rokov pracoval v spoločnosti GAMO a.s., kde 
založil školiace stredisko s hlavným zameraním na IT, 
ktoré získalo Kredit MŠ SR, ECo_C, ECDL a ďalšie 
certifikácie. V tom období získal viac certifikátov, 
vrátane Microsoft Certified Professional. Od roku 2006 
je konateľom spoločnosti COMTESSA Consulting 
s.r.o., ktorej portfólio je zamerané na poradenskú, 
konzultačnú činnosť v oblasti manažmentu, 
personalistiky, vzdelávania, europrojekty a 
outsourcing. Realizuje vzdelávanie pre školstvo, 
hlavne v regióne sídla spoločnosti a vzdelávacie 
aktivity pre firmy a inštitúcie na celom území 
SR.V súčasnosti je aj riaditeľom LINK n.o.. Tam opäť 
kladie značný dôraz na vzdelávacie aktivity, cez ktoré 
realizuje aj aktívnu pomoc nezamestnaným v boji 
s následkami celosvetovej krízy.  
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Prehľad činností neziskovej organizácie vykonávaných v kalen dárnom roku 2010 
 

LINK n. o. preberá realizáciu pilotného projektu po moci nezamestnaným 
Dňom zápisu do registra neziskových organizácií LINK n.o. prebrala realizáciu pilotného projektu pomoci nezamestnaným, 

ktorý zahájila koncom roka 2008 jej zakladajúca spoločnosť COMTESSA Consulting s.r.o. Hlavným cieľom projektu je bezplatná 
pomoc nezamestnaným a znižovanie miery nezamestnanosti predovšetkým v regióne Liptova a následne realizovať opakovaný 
projekt pomoci pre celé územie Slovenska.  

 
Pomoc nezamestnaným uchádza čom o prácu 
LINK n.o. počas celého obdobia v roku 2010 poskytovala nezamestnaným uchádzačom o prácu bezplatné služby zamerané 

predovšetkým na poradenstvo, konzultácie a sprostredkovanie vhodného zamestnania. Ďalej zabezpečovala bezplatnú asistovanú 
registráciu v sídle neziskovej organizácie alebo on-line na webovej stránke a určovanie osobnostnej, vzdelanostnej a profesijnej 
orientácie uchádzačov o prácu. Od zahájenia činnosti neziskovej organizácie do konca roka 2010 poskytla pomoc viac ako 500 
nezamestnaným uchádzačom o prácu a najvyššiu úspešnosť pri sprostredkovaní zamestnania (mieru zamestnanosti) dosiahla  
takmer 20%. 

 
Spolupráca so zamestnávate ľmi 
LINK n.o. aktívne oslovovala a následne spolupracovala so zamestnávateľmi v regióne Liptova. Na základe spolupráce 

získavala pre uchádzačov o prácu voľné pracovné miesta a dôležité informácie o aktuálnych požiadavkách jednotlivých 
zamestnávateľov na obsadzovanie pracovných pozícií. Získané poznatky umožnili pružne reagovať a prispôsobovať prípravu 
nezamestnaných uchádzačov reálnym potrebám trhu práce, tak aby uspeli na prijímacích pohovoroch. 

 
Spolupráca so školami 
Počas práce s nezamestnanými absolventmi LINK n.o. dospela k rozhodnutiu, že je potrebné zahájenie spolupráce so 

školami. Spolupráca bola orientovaná na dosiahnutie prepojenia prípravy absolventov a vzdelávania pedagógov s reálnymi 
požiadavkami pracovného trhu.  Cieľom bolo a je to, aby absolventi a pedagógovia dokázali získané znalosti z praxe reálne využiť 
a tak pružne reagovať na aktuálne potreby zamestnávateľov. S ponukou spolupráce boli oslovené všetky stredné školy v Žilinskom 
samosprávnom kraji a prostredníctvom zakladateľa spoločnosti COMTESSA Consulting s.r.o. bolo zrealizované vzdelávanie 162 
pedagógov 5 gymnázií v rámci projektu ESF Moderná škola v praxi, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma 
systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 - Premena tradičnej školy na modernú. LINK n.o. aktívne spolupracovala aj 
s vysokými školami, hlavne Katolíckou univerzitou v Ružomberku a Akadémiou ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v 
Liptovskom Mikuláši. 
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Prehľad činností neziskovej organizácie vykonávaných v kalen dárnom roku 2010 
 
Aktivity zamerané na získavanie finan čných prostriedkov ur čených na pomoc nezamestnaným 
Od vzniku neziskovej organizácie bolo jej snahou zabezpečiť finančné prostriedky na zahájenie bezplatných vzdelávacích 

aktivít pre uchádzačov o prácu. Napriek značnému úsiliu sa to nepodarilo zrealizovať, aj keď sa nezisková organizácia aktívne 
zapojila do mnohých výziev nadácií, europrojektov, oslovovala Úrad vlády SR, MPSVaR SR, ÚPSVaR SR, ZMOS, sponzorov a 
získavala nových partnerov. V rámci pilotného projektu pomoci nezamestnaným  vypracovala a podala za obdobie od júna do 
decembra 2010 niekoľko podružných projektov, ktoré ale aj  napriek splneným kritériám nezískala: 

 
Nadácia Otvorenej spolo čnosti: 
Grantová výzva na zníženie negatívneho dosahu hospodárskej krízy, LINK n.o. podala dva samostatné projekty:  
Pilotný projekt bezplatnej pomoci nezamestnaným na zmiernenie dosahu hospodárskej krízy  
Cieľom projektu bolo získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie ďalšieho poskytovania bezplatných služieb a pomoci 

nezamestnaným a to: zabezpečenie bezplatných asistovaných registrácií, určovanie osobnostných, vzdelanostných, profesijných 
profilov, príprava na vzdelávane, bezplatné poskytovanie poradenských a konzultačných služieb, sprostredkovanie zamestnania, 
tvorba nových projektov zameraných na pomoc nezamestnaným   

Pilotný projekt pomoci nezamestnaným pre oblasť vzdelávania na zmiernenie dosahu hospodárskej krízy 
Cieľom projektu bolo získať finančné prostriedky na vybudovanie akreditovaných učební pre nezamestnaných a zahájenie 

bezplatných vzdelávacích aktivít s následným certifikovaním uchádzačov. 
 
Žilinský samosprávny kraj: 
Cieľom projektu bolo  na získanie dotácie z rozpočtu ŽSK pre rok 2011 na nákup výpočtovej techniky pre potreby vybavenia 

učební pre nezamestnaných. 
 
Mesto Liptovský Mikuláš: 
Pomoc dlhodobo nezamestnaným – sociálne znevýhodneným spoluobčanom v oblasti bezplatného vzdelávania  
Cieľom projektu bolo získanie dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2011 na zrealizovanie bezplatného vzdelávania 

najohrozenejšej skupiny nezamestnaných uchádzačov z našej databázy, aby sa čo najrýchlejšie dokázali uplatniť na pracovnom 
trhu a integrovať medzi aktívnu spoločnosť. 
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Prehľad činností neziskovej organizácie vykonávaných v kalen dárnom roku 2010 
 
Spolo čne s COMTESSA Consulting s.r.o. riešila v roku 2010  LINK n.o. nasledovné projekty: 
 
Nadačný fond Slovak Telecom: 
Podpora ľudí so sociálnym znevýhodnením (12. grantové kolo NFST pri nadácii INTENDA) 
Cieľom projektu bolo získanie grantu na zabezpečenie bezplatného vzdelávania pre ľudí dlhodobo nezamestnaných od veku 

45 rokov, ktorí neovládajú prácu s počítačom a tak sú najviac ohrození sociálnou izoláciou. Prostredníctvom absolvovania 
bezplatných vzdelávacích aktivít by získali počítačové a komunikačné zručností, čím by sa výrazne zvýšila ich šanca na pracovnom 
trhu a  docielila sa ich integrácia medzi aktívnu spoločnosť. 

 
Microsoft Slovakia: 
Potenciál bez hraníc (iniciatíva e-skills for Employability) 
Cieľom projektu bolo získanie finančných prostriedkov na vybudovanie učebne a realizáciu vzdelávania pre 330 

nezamestnaných uchádzačov o prácu, ktorí potrebujú získať alebo doplniť vedomosti v oblasti informačných a komunikačných 
technológií s cieľom získať nové pracovné miesto. 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania: 
Cieľom bolo ponúknuť ŠIOV účasť na príprave a realizácii vybraných aktivít priameho zadania na predloženie žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok pre oblasť „Technická a odborná príprava“ so zameraním na oblasti vytvorenie systému profesijného 
profilovania škôl a následného cieleného vzdelávania, spolupráca so školami, spolupráca s absolventmi. 

  
 
 
Aktivity LINK n.o. v Sieti proti chudobe 
V novembri 2010 sa nezisková organizácia zúčastnila Záverečnej konferencie Európskeho roka boja proti chudobe na 

Slovensku a Valného zhromaždenia Slovenskej siete proti chudobe a ponúkla partnerstvo, pomoc a spoluprácu členom a orgánom 
Slovenskej siete proti chudobe. 
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LINK n.o. pomáha absolventom a nezamestnaným 
 
LINK n.o. umožňuje absolventom škôl získať praktické pracovné skúsenosti formou poskytovania možnosti vykonávať 

absolventskú prax. Za obdobie od júna do decembra 2010 využili v neziskovej organizácii túto možnosť dve absolventky. 
Od júla 2010 bolo vytvorené pracovné miesto pre jedného zamestnanca z radov nezamestnaných. Tým LINK n.o. pomáha 

nezamestnaným a uplatňuje v praxi myšlienku, že nezamestnaných najlepšie pochopia a vedia im pomôcť práve tí ľudia, ktorí to 
tiež zažili. 
 

 
 
 
 
 
Propagácia  
 
Propagáciu činností zameraných na poskytovanie bezplatných služieb a 

pomoc nezamestnaným, ako aj spoluprácu so zamestnávateľmi a školami  
zabezpečovala nezisková organizácia bezplatnou formou: 

 
o v mesačníkoch miest Liptovský Mikuláš  a Liptovský Hrádok 
o v regionálnych novinách LIPTOV - MY- SME 
o na verejných vývesných informačných tabuliach:  

� Informačného centra Liptovský Mikuláš: 
� Úradov  práce sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom 

Mikuláši, Liptovskom Hrádku a Ružomberku 
� Mestských úradov v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom 

Hrádku 
o prostredníctvom  vlastnej webovej stránky www.comtessa.sk
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Prehľad činností neziskovej organizácie vykonávaných v kalen dárnom roku 2010 
 
Zasadnutia Správnej rady 
 
Správna rada LINK n.o. zasadala v roku 2010 štyrikrát: 
 

o 8. 3. 2010 
� Prípravné zasadnutie Správnej rady (zvolenie orgánov n.o., odsúhlasenie zakladajúcich dokumentov n.o.) 

o 1. 6. 2010 
� 1. pracovné zasadnutie Správnej rady (plán práce, rozpočet do konca roka 2010) 

o 23. 9. 2010 
� 2. pracovné zasadnutie Správnej rady (priebežná kontrola plnenia plánu práce, rozpočtu) 

o 24. 11. 2010 
� 3. pracovné zasadnutie Správnej rady (predbežné vyhodnotenie plánu práce a rozpočtu na rok 2010, návrh 

a schválenie plánu práce a rozpočtu na rok 2011) 
 
Informovanos ť verejnosti 
 
Na webovej stránke www.comtessa.sk/link_no.htm sú verejne dostupné zakladacie listiny neziskovej organizácie: 
 

o Zakladacia listina neziskovej organizácie LINK n. o. 
o Štatút neziskovej organizácie LINK n. o. 
o Rozhodnutie Obvodného úradu o zápise do registra – pridelenie IČO LINK n. o. 
o Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ LINK n. o. 
o Výpis z registra neziskových organizácií 
o Živnostenské listy LINK n. o. 

 
Na webových stránkach sú pravidelne aktualizované informácie o aktivitách LINK n.o. a budú tam zverejnené aj všetky ročné 

správy LINK n.o. 
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Štatistické údaje neziskovej organizácie LINK k 31.  12. 2010 
 
 
 
 
 
 
Úspešnos ť pri sprostredkovaní zamestnania 
 
K  31. 12. 2010 dosiahla LINK n.o. 19,2% úspešnosť pri sprostredkovaní zamestnania uchádzačov o prácu a to aj bez 

zahájenia vzdelávacích aktivít, po ktorých je možné predpokladať ďalší podstatný nárastu zamestnanosti. Nezisková organizácia 
pomohla v roku 2010 znížiť mieru nezamestnanosti v Liptovskom Mikuláši na 11,01% a v Ružomberku na 10,94%. Počas obdobia 
poskytovania pomoci nezamestnaným bola dosiahnutá maximálna miera zamestnanosti 20% a do obdobia 31.12.2010 nezisková 
organizácia pomohla v procese získavania pracovného miesta viac ako 556 uchádzačom o prácu. 

 
Počet registrovaných uchádza čov a miera zamestnanosti k 31.12.2010:  
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Predpokladaný vývoj činností neziskovej organizácie v roku 2011 
 
Zahájené a plánované projekty 
 
Pokračovať v realizácii projektu pomoci nezamestnaným pre oblasť Liptova a v rámci tohto projektu zabezpečovať:  

o bezplatnú asistovanú registráciu  
o bezplatnú pomoc, poradenstvo, konzultácie a sprostredkovanie práce nezamestnaným uchádzačom o prácu 
o určovanie osobnostných profilov uchádzačov o prácu a ich vyhodnocovanie 
o zahájenie bezplatných vzdelávacích aktivít pre uchádzačov o prácu  
o verejne prostredníctvom webovej stránky zverejňovať aktivity LINK n.o. 

  
Spolupracovať na projektoch COMTESSA Consulting s.r.o. (poskytnutie služieb pri vzdelávacích aktivitách spojených s ich 

prípravou, realizáciou, pomocné a podporné služby pri tvorbe a realizácii projektov): 
o Vzdelávanie pracovníkov v cestovnom ruchu - v rámci OPV-2010/2.1/02-SORO OP Vzdelávanie Opatrenie 2.1 

Podpora ďalšieho vzdelávania  
o Operačný program Vzdelávanie pre stredné a základné školy Opatrenie 1.1 - Premena tradičnej školy na modernú 
 

Zapájať sa samostatne do všetkých výziev a projektov, v ktorých môže LINK n.o. vystupovať ako oprávnený žiadateľ (v roku 
2010 ešte nemohla byť LINK n.o. oprávneným žiadateľom väčšiny projektov pre krátku dobu jej existencie). 

 
Ostatné činnosti zabezpe čujúce nap ĺňanie cie ľov LINK n.o. 
 

o vytvoriť nové pracovné miesta s cieľom zabezpečenia tímu pracovníkov v prípade získania finančných prostriedkov 
na realizáciu projektov (administratívny pracovník, projektový manažér, lektori, konzultanti, experti) 

o umožniť ďalším absolventom získať absolventskú prax 
o zabezpečiť uchádzačom o prácu minimálne jeden počítač určený na registráciu on-line v sídle prevádzky, 

vyhotovovanie osobnostných profilov a dokumentácie potrebnej do prijímacieho procesu u zamestnávateľa 
o priebežne zabezpečovať bezplatnú propagáciu prostredníctvom webu, verejných násteniek, článkov 

v mesačníkoch miest Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, regionálnom týždenníku SME MY  
o hľadať možnosti získania vhodnejších kancelárskych priestorov pre prácu s uchádzačmi o zamestnanie 
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Predpokladaný vývoj činností neziskovej organizácie v roku 2011 
 
Činnosti smerujúce k získavaniu finan čných prostriedkov: 

 
o získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EÚ  
o podanie žiadostí o získanie dotácií zo ŽSK a Mesta L. Mikuláš 
o outsourcing pre ÚPSVaR – vzdelávanie a profilovanie uchádzačov o prácu evidovaných na ÚPSVaR a 

vzdelávanie zamestnancov úradu 
o outsourcing pre COMTESSA Consulting s.r.o. (služby pri vzdelávacích aktivitách spojené s prípravou, realizáciou 

vzdelávania, pomocné a podporné administratívne služby pri tvorbe a realizácii projektov)  
o priebežné získavanie grantov a príspevkov zapájaním sa do projektov 2011 podľa aktuálnych výziev z fondov EÚ, 

nadácií a veľkých organizácií so zameraním na pomoc nezamestnaným, sociálne znevýhodneným skupinám 
obyvateľstva   

o rozvíjanie spolupráce s doterajšími partnermi, získavanie nových partnerov a sponzorov so zameraním najmä na:  
� stredné a vysoké školy (príprava absolventov a vzdelávanie učiteľov s cieľom dosiahnuť prepojenie škôl 

s požiadavkami reálneho života a súčasného trhu práce, profilovanie škôl) 
� zamestnávateľov, s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta 

  
 
 
 
 
Prehľad ukazovate ľov hospodárskej činnosti za rok 2009 

 
V ďalšej časti uvádzame prehľad ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2010. 
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Súvaha 
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Súvaha 
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Výkaz ziskov a strát 
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Výkaz ziskov a strát   
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Prehľad o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2010 (v EUR) 
 

Príjmy  2 557,26 
VÚ ŠR ÚPSVAR LM 
refundácie mzdy za zamestnanca  za 7-12/2010 

2 556,99 

Úroky 0,27 
Výdavky   3 335,46 
Mzda zamestnanca btto  za 7-12/2010 2 226,59 
Odvody za zamestnanca za 7-12/2010 
-základné sociálne a zdravotné poistenie 
-zákonné sociálne náklady 

 
782,16 
174,33 

Ostatné poplatky 66,00 
Ostatné služby 51,21 

Iné ostatné náklady 35,17 
Rozdiel (strata) v EUR :  -778,20 

 
Prehľad o poh ľadávkach a záväzkoch k 31.12.2010        Preh ľad o finan čných prostriedkoch a ceninách k 31.12. 2010 

 

Pohľadávky 
 - refundácia mzdy zamestnanca UPSVAR 

806,99 

Záväzky 
- vklad zakladateľa a zriaďovacie výdavky 
COMTESSA Consulting s.r.o 

1 486,09 

 

 
Stav bankového účtu 540,01 
Stav pokladne 0,00 
Ceniny 153,90  

 
 
Udalosti osobitného významu po skon čení účtovného obdobia 
  

Nezisková organizácia nezaznamenala po skončení účtovného obdobia žiadnu udalosť osobitného významu. 
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STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ 
 
 Naše aktivity smerujeme k sústredeniu humánnej pomoci pre uchádzačov nielen od našej neziskovej organizácie, ale aj od 
všetkých subjektov, ktoré majú potenciál takejto pomoci. Od začiatku existencie  LINK n.o. sme pre naše myšlienky a ciele získali 
partnerov, ktorí sú ochotní spájať sa s nami, spolupracovať, hľadať formy pomoci a správať sa sociálne a spoločensky zodpovedne. 
V tejto časti ročnej správy sa zameriame hlavne na strategické partnerstvá, ktoré nám pomáhajú v plnení našich cieľov a poslania. 
 

 

KROS a.s. Žilina 
- finančný príspevok 450,00 EUR na činnosť LINK n.o. 

 

Mesto Liptovský Mikuláš 
- pomoc pri symbolickom nájme priestorov, bezplatná medializácia 

 

Mesto Liptovský Hrádok 
- podpora a bezplatná propagácia 

 

Informa čné centrum mesta Liptovský Mikuláš 
- bezplatná propagácia 

 

Bytový podnik, a.s., Liptovský Mikuláš 
- poskytnutie priestorov LINK n.o. za zľavnený prenájom 

   

Klaster Liptov, Regionálna rozvojová agentúra Lipto v, Liptovská regionálna 
rozvojová agentúra 
- spolupráca pri poskytovaní služieb v  oblasti cestovného ruchu, vzdelávaní a 
podpory regionálneho rozvoja zamestnanosti 

 

Dom kultúry Liptovský Mikuláš 
- prenájom učební za symbolickú sumu 
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KONTAKTY 
 
LINK n.o. – ústredie spolo čnosti 
  
Školská 10 
031 01 Liptovský Mikuláš 
IP tel.:  +421 (0) 692 022 628 
e-mail: link@comtessa.sk 
 
Ing. Jaroslav Zahradník 
riaditeľ neziskovej spoločnosti 
Tel.:   +421 (0) 905 800 919 
e-mail: jaroslav.zahradnik@comtessa.sk 
web:   www.comtessa.sk/link_no.htm 
 
 
 
 
 
 
LINK n.o. – pobo čka 
  
Námestie mieru 1 
031 01 Liptovský Mikuláš 
IP tel.:  +421 (0) 692 022 628 
e-mail: job@comtessa.sk  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Túto ročnú správu môžte získať: 

• v centrále spoločnosti 
• na internete http://www.comtessa.sk, sekcia LINK n.o., vo formáte Adobe PDF 

 
This annual report is available: 

• in the headquarter 
• on the web http://www.comtessa.sk, section LINK n.o., as the Adobe PDF document 

 

 


