ROČNÁ SPRÁVA 2020 / ANNUAL REPORT 2020

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 filantropicky založili pracovnú agentúru LINK,
ktorá poskytovala 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. Tieto aktivity boli mimoriadne dôležité
v období hospodárskej krízy. Po jej ukončení sme sa prioritne zameriavali na iné
formy pomoci.
Situácia sa v porovnaní s poslednými rokmi nezmenila ani pre LINK n.o.
a ani pre zakladateľa COMTESSA Consulting s.r.o., ktorý opäť hospodáril len na
úrovni pokrytia nákladov. Preto bolo veľmi ťažké vyvíjať filantropické aktivity
a všetky boli financované zo súkromného účtu riaditeľa n.o. Tak, ako od vzniku LINK n.o. ani v tomto roku sa
neobjavili výzvy a europrojekty vhodné pre naše aktivity. LINK n.o. spolu s jej zakladateľom spoločnosti
COMTESSA Consulting s.r.o. bezplatne pomohli do konca roka 2019 až 945 uchádzačom o prácu v procese
získavania pracovného miesta. Tým sme dosiahli 30,1% mieru zamestnanosti bezplatne zamestnaných
uchádzačov. V roku 2019 sme pre nízky počet nezamestnaných občanov tieto aktivity utlmili, odvtedy sa
venujeme pomoci skupinám obyvateľov kategorizovaných v pláne práce: ľuďom na hranici biedy, ťažko chorým
osobám a rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa. Financované boli zo súkromných zdrojov.
Všetky aktivity boli silne poznačené celosvetovou pandémiou covid.

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. V súčasnosti sa
prioritne venuje hlavne filantropii.

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 2020
Pomoc ľuďom na hranici biedy, ťažko chorým osobám a rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa
LINK n.o. v roku 2020 realizovala bezplatnú pomoc ľuďom na hranici biedy:
• finančná podpora na nákup základných potravín a oblečenia z tržieb zakladateľa COMTESSA
Consulting s.r.o. a zo súkromných finančných zdrojov
LINK n.o. v roku 2020 realizovala bezplatnú pomoc ťažko chorým osobám:
• finančná podpora na nákup liekov a zabezpečenia liečby z tržieb zakladateľa COMTESSA Consulting
s.r.o. a zo súkromných finančných zdrojov
LINK n.o. v roku 2020 realizovala bezplatnú pomoc rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa:
• finančná podpora osirelých rodín z tržieb zakladateľa COMTESSA Consulting s.r.o. a zo súkromných
finančných zdrojov
• psychologické poradenstvo a pomoc
• príprava celoslovenského projektu pomoci takto postihnutým rodinám
Aktivity zamerané na získavanie finančných prostriedkov určených na pomoc nezamestnaným
Počas celého roka sa aj napriek veľkej snahe nepodarilo neziskovej organizácii zabezpečiť žiadne externé
finančné prostriedky. LINK n.o. preto finančne aj nefinančne pomáhala jej zakladateľská spoločnosť COMTESSA
Consulting s.r.o. a riaditeľ n.o.
Všetky aktivity boli silne ovplyvnené celosvetovou pandémiou covid.
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Prehľad činností neziskovej organizácie vykonávaných v kalendárnom roku 2020
Zasadnutia Správnej rady
o 23. 3. 2020
1. pracovné zasadnutie Správnej rady (schválenie ročnej správy za rok 2019, revízia
účtovníctva a hospodárenia za rok 2019)
o 22. 6. 2020
2. pracovné zasadnutie Správnej rady (priebežná kontrola plnenia plánu práce a rozpočtu)
o 21. 9. 2020
3. pracovné zasadnutie Správnej rady (priebežná kontrola plnenia plánu práce a rozpočtu)
o 23. 11. 2020
4. pracovné zasadnutie Správnej rady (priebežná kontrola plnenia plánu práce, rozpočtu,
plán práce a rozpočet na rok 2021)

Informovanosť verejnosti
Na webovej stránke www.comtessa.sk/link/ (../informacie/, ../dokumenty“) sú verejne dostupné
informácie neziskovej organizácie:
o Orgány a účtovné údaje o n.o.
o Zakladacia listina neziskovej organizácie LINK n. o.
o Štatút neziskovej organizácie LINK n. o.
o IČO LINK n. o.
o DIČ LINK n. o.
o ročné správy LINK n.o.
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Štatistické údaje neziskovej organizácie LINK k 31. 12. 2020
Úspešnosť pri sprostredkovaní zamestnania
Za obdobie od roku 2009 do konca roka 2019 dosiahla LINK n.o. 30,1% priemernú zamestnanosť, čím
prispela k zníženiu nezamestnanosti hlavne v regióne Liptova a bezplatne pomohla 945 uchádzačom o prácu.

Na konci roka 2019 sme pre nízky počet nezamestnaných občanov tieto aktivity utlmili, odvtedy sa
venujeme pomoci skupinám obyvateľov kategorizovaných v pláne práce: ľuďom na hranici biedy, ťažko chorým
osobám a rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa. Financované boli zo súkromných zdrojov.
Všetky aktivity boli silne poznačené celosvetovou pandémiou covid.
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Predpokladaný vývoj činností neziskovej organizácie v roku 2021
Zahájené, plánované projekty a činnosti zabezpečujúce napĺňanie cieľov LINK n.o. :
Pokiaľ to bude finančne možné, ďalej pokračovať v realizácii projektov pomoci:
o pomoc ľuďom na hranici biedy
o pomoc ťažko chorým osobám
o pomoc rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa.
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.
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Prílohy k výročnej správe LINK n.o.
Prehľad ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2020:
• Súvaha
• Hlavná kniha - analytika
• Zisky a straty

10

KONTAKTY
LINK n.o.
Školská 10
031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Jaroslav Zahradník
riaditeľ neziskovej spoločnosti
Tel.:
+421 (0) 905 800 919
e-mail:
web:

jz@skolime.eu
www.comtessa.sk/link/
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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

