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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 zamestnanosti
- 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. Má ambíciu všeobecne prospešné služby realizovať 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
V decembri roku 2008 sme 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.

Aj rok 2015 bol pre LINK n.o. náročným rokom, nakoľko finančná situácia
bola opäť nepriaznivou. Navyše aj zakladateľ COMTESSA Consulting s.r.o.
podnikal na úrovni pokrytia nákladov, tak bolo veľmi ťažké vyvíjať filantropické
aktivity. Tak, ako od vzniku LINK n.o. ani v tomto roku sa neobjavili výzvy
a europrojekty vhodné pre naše aktivity. Opäť sme oslovili mnohých ľudí so
žiadosťou o podporu našich filantropických aktivít. Žiaľ, opäť bezúspešne. LINK n.o. spolu s jej zakladateľom
spoločnosti COMTESSA Consulting s.r.o. bezplatne pomohli do konca roka 2015 až 925 uchádzačom o prácu
v procese získavania pracovného miesta. Tým sme dosiahli 29% mieru zamestnanosti bezplatne zamestnaných
uchádzačov.

Doba je zlá a pokiaľ v roku 2016 nezískame finančnú podporu pre naše filantropické projekty, s vysokopu
pravdepodobnosťou zrušíme LINK n.o. ku koncu roka.

Ing. Jaroslav Zahradník, MCP
riaditeľ
LINK n.o.
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Základné údaje a orgány neziskovej organizácie LINK n. o.

Základné informácie:

Štatutárny zástupca:

LINK n.o.
Školská č.10, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. Jaroslav Zahradník, MCP
riaditeľ LINK n.o.

Identifikačné údaje:

Životopisné údaje:

IČO: 45733163
DIČ: 2023052559
Bankové spojenie: 0334672122/0900
Slovenská sporiteľňa a. s.

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.

Orgány neziskovej organizácie:
1. Správna rada:
Ing. František Weis
Štefan Sadloň
Martin Zahradník
2. Revízor:
Ing. Milan Vozár
3. Riaditeľ:
Ing. Jaroslav Zahradník, MCP
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Prehľad činností neziskovej organizácie vykonávaných v kalendárnom roku 2015
Projekt pomoci nezamestnaným
LINK n.o. v roku 2015 pokračovala v projekte 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 uchádzačom o prácu
LINK n.o. v roku 2015 realizovala bezplatnú pomoc uchádzačom o prácu:
• bezplatná asistovaná registrácia
• bezplatná pomoc, poradenstvo, konzultácie a sprostredkovanie práce nezamestnaným uchádzačom
o prácu
• určovanie osobnostných profilov uchádzačov o prácu a ich vyhodnocovanie
• verejne
prostredníctvom
webovej
stránky
zverejňovanie aktivít LINK n. o.
Spolupráca so zamestnávateľmi
LINK
n.o.
v roku
2015
spolupracovala
so
zamestnávateľmi v regióne Liptova. Snahou LINK n.o. bolo aj
v tomto roku rozvíjať spoluprácu a udržiavať vzťahy so
zamestnávateľmi
z predchádzajúcich
období.
Zároveň
vynakladala úsilie na získavanie a vyhľadávanie
nových
možností pre uchádzačov o prácu v procese získavania
a obsadzovania pracovných miest. I napriek veľmi ťažkej
situácii na trhu práce
nezisková organizácia dosiahla
priemernú zamestnanosť 29% a tým prispela aj k znižovaniu
nezamestnanosti v regióne Liptova.
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Prehľad činností neziskovej organizácie vykonávaných v kalendárnom roku 2015
Aktivity zamerané na získavanie finančných prostriedkov určených na pomoc nezamestnaným
Počas celého roka bol prioritný cieľ neziskovej organizácie získať finančné prostriedky na zabezpečovanie
bezplatnej pomoci, sprostredkovanie práce a vzdelávanie uchádzačov o prácu. LINK n.o. vynaložila veľké úsilie
na napĺňanie cieľov neziskovej organizácie. Zrealizovala mnohé rokovania na Úrade vlády SR, MPSVaR SR,
ÚPSVaR, Úradoch práce. Aktívne pokračovala v oslovovaní sponzorov, nadácii a vyhľadávala výzvy na
predkladanie žiadostí o získanie nenávratných finančných prostriedkov. Aj napriek veľkej snahe sa neziskovej
organizácii nepodarilo zabezpečiť žiadne finančné prostriedky. LINK n.o. vo veľkej miere finančne aj nefinančne
pomáhala jej zakladateľská spoločnosť COMTESSA Consulting s.r.o.

Propagácia
Propagáciu činností zameraných na poskytovanie bezplatných služieb a pomoc nezamestnaným, ako aj
spoluprácu so zamestnávateľmi a školami zabezpečovala nezisková organizácia prostredníctvom webovej
stránky www.comtessa.sk.
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Prehľad činností neziskovej organizácie vykonávaných v kalendárnom roku 2015
Zasadnutia Správnej rady
o 4. 5. 2015
1. pracovné zasadnutie Správnej rady (schválenie ročnej správy za rok 2014, revízia
účtovníctva a hospodárenia za rok 2014)
o 29. 6. 2015
2. pracovné zasadnutie Správnej rady (priebežná kontrola plnenia plánu práce a rozpočtu)
o 28. 9. 2015
3. pracovné zasadnutie Správnej rady (priebežná kontrola plnenia plánu práce a rozpočtu)
o 23. 11. 2015
4. pracovné zasadnutie Správnej rady (priebežná kontrola plnenia plánu práce, rozpočtu,
plán práce a rozpočet na rok 2016)

Informovanosť 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 sú tam
zverejnené všetky ročné správy LINK n.o.
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Štatistické údaje neziskovej organizácie LINK k 31. 12. 2015
Úspešnosť pri sprostredkovaní zamestnania
Za obdobie od roku 2009 do konca roka 2015 dosiahla LINK n.o. 29% priemernú zamestnanosť, čím
prispela k zníženiu nezamestnanosti hlavne v regióne Liptova a bezplatne pomohla 925 uchádzačom o prácu.
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Predpokladaný vývoj činností neziskovej organizácie v roku 2016
Zahájené, plánované projekty a činnosti zabezpečujúce napĺňanie cieľov LINK n.o. :
Pokračovať v realizácii projektu pomoci nezamestnaným hlavne 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 naďalej propagovať LINK n. o. navonok prostredníctvom webovej stránky
o činnosti smerujúce k získavaniu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, zo zdrojov EÚ, od
sponzorov
Spolupracovať na projektoch COMTESSA Consulting s.r.o. zameraných na poskytovanie služieb pri
vzdelávacích aktivitách spojených s ich prípravou, realizáciou, pomocné a podporné služby pri tvorbe a realizácii
projektov.
Zapájať sa samostatne do všetkých výziev a projektov, v ktorých môže LINK n.o. vystupovať ako
oprávnený žiadateľ.
Rozvíjať spoluprácu s doterajšími partnermi, získavanie nových partnerov a sponzorov so zameraním
najmä na zamestnávateľov, s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta
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Prehľad ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2015
Súvaha
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Hlavná kniha - analytika
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Zisky a straty

Udalosti osobitného významu po skončení 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.

.
COMTESSA Consulting s.r.o.
- finančná a nefinančná podpora
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KONTAKTY
LINK n.o. – ústredie spoločnosti
Školská 10
031 01 Liptovský Mikuláš
IP tel.:
+421 (0) 692 022 628
e-mail:
link@manazeri.eu
Ing. Jaroslav Zahradník
riaditeľ neziskovej spoločnosti
Tel.:
+421 (0) 905 800 919
e-mail:
web:

jaroslav.zahradnik@manazeri.eu
www.comtessa.sk/link_no.htm
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Túto ročnú správu môžete 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

