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Milí priatelia, 

v roku 2021 si získalo pozornosť verejnosti množstvo rôznych tém, sme  
však radi, že sa nám podarilo pokračovať v aktivitách a v oblastiach,  
ktoré sú pre nás dôležité. 

V rámci zlepšovania podmienok zamestnávania ľudí so zdravotným  
znevýhodnením sa nám podarilo vytvoriť príručky pre uchádzačov a  
zamestnávateľov, ktoré pomáhajú obidvom stranám nájsť si k sebe cestu. 
Pomáhali sme nielen jednotlivcom, ale aj firmám. 

Ku koncu roka nás veľmi potešilo, že naše aktivity zaujali slovenské centrum 
Euroguidance a udelili našej príručke Národnú cenu kariérového poradenstva 
za rok 2021. 

V Akadémii pre riaditeľov sme mali možnosť vyskúšať si hybridný spôsob 
fungovania a riaditeľom zapojeným do nášho vzdelávania sme poskytli 
podporu, ktorú popri neustálych zmenách a potrebe udržať krok s dobou, 
potrebovali. 

Podporu sme však poskytovali aj našim kolegom. Uvedomujeme si,  
aké dôležité boli a sú firemné hodnoty a ich zdieľanie s ľuďmi, ktorí tvoria 
našu firmu. V tomto duchu sme sa zamerali na hodnoty, bez ktorých by  
sa nám fungovalo len ťažko, a preto sme aktívnejšie venovali priestor  
rozvoju otvorenej komunikácie a transparentného fungovania. 

Zotreli sme rozdiely medzi vykonávaním práce na diaľku či z priestorov  
firmy a prirodzene sme začali dávať dôraz aj na témy, ktoré sa spájajú  
s rôznorodosťou vo firme. 

Zodpovedné podnikanie je neodlučiteľnou súčasťou nášho fungovania.  
Veríme, že v tejto správe nájdete prehľad toho najdôležitejšieho. 

Príjemné čítanie.  

Ivana Molnárová  
 
výkonná riaditeľka   
Profesia, spol. s r.o.



Už 25 rokov sprevádzame ľudí na ceste k zamestnaniu a prinášame  
odpovede na všetky otázky týkajúce sa trhu práce. Prevádzkujeme  
najnavštevovanejší pracovný portál na Slovensku Profesia.sk, ktorý je prvou 
zastávkou zamestnávateľov i uchádzačov o prácu. Do nášho portfólia patria 
aj ďalšie produkty zamerané na skvalitňovanie pracovného prostredia. Sú nimi 
Platy.sk s informáciami o platoch a benefitoch či Edujobs.sk s pracovnými 
ponukami v školstve. Firmám pomáhame zjednodušovať správu zamestnancov 
a tvorbu dokumentov vďaka HR nástroju Tulu.sk. Lepší prehľad o chránených 
dielňach a sociálnych podnikoch na Slovensku sme priniesli vďaka portálu Diel-
ne.sk. Okrem Slovenska pôsobíme aj na českom trhu a od roku 2012  
sme súčasťou fínskej mediálnej skupiny Alma Media. 

Pri podnikaní aktívne hľadáme riešenia na spoločenské problémy najmä  
v 3 témach:

• vzdelávanie a školstvo
• zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a ďalších skupín  

na okraji trhu práce 
• transparentnosť v podnikaní na Slovensku

Našimi aktivitami prispievame k napĺňaniu 3 SDG cieľov:

Podporujeme a sme členmi Business Leaders Fóra a iniciatívy Slovensko  
Digital. Sme signatármi Charty diverzity. V prípade potreby pomáhame  
pri hľadaní práce uchádzačom, ktorí stratili zamestnanie z dôvodu ohlásenia 
korupcie. 

Profesia vydáva tento CSR report ako dobrovoľnú správu pre širokú verejnosť  
na Slovensku. Ako člen skupiny Alma sme súčasťou CSR reportu, ktorý je  
k dispozícii na profesia.news/ALMA-2021.

Kvalitné vzdelanie Dôstojná práca 
a ekonomický rast

Partnerstvá 
za ciele



Zodpovednosť voči  
zamestnancom   
 

Naďalej sme ponechali možnosť flexibilného pracovného času, aby si  
zamestnanci mohli podľa potreby vybaviť neodkladné veci alebo starostlivosť  
o vlastné zdravie či zdravie rodiny. Okrem udržania si rovnováhy medzi pra- 
covným a súkromným životom sme sa venovali aj ďalším témam. 

Dôležitou pre nás bola téma duševného zdravia a spoločných hodnôt vo firme. 
Tými našimi boli a sú transparentnosť a otvorená komunikácia. Zamerali sme 
sa preto na podporu týchto hodnôt vo fungovaní firmy. 

Na pravidelných celofiremných online stretnutiach sme otvorene zdieľali nielen 
naše ciele a postoje k spoločenským výzvam. Veľkú pozornosť sme venovali aj 
jednotlivým oddeleniam a tomu, ako sa im darilo. 

Transparentná komunikácia sa pretavila aj do aktualizácie firemných benefitov. 
Naše HR oddelenie sa stretlo samostatne s každým jedným oddelením  
a vypočuli si ich postrehy a návrhy. Na základe výstupov potom spracovali  
a navrhli vedeniu nové fungovanie benefitov za účelom skvalitnenia pracovných 
podmienok. 

So spätnou väzbou zamestnancov sme aktívne pracovali aj pri spracovaní  
celofiremného prieskumu spokojnosti zamestnancov. 

Otvorenú komunikáciu v rámci firmy sa nám podarilo dostať až na individuálnu 
úroveň. Nie každý sme mali pri poskytovaní a prijímaní spätnej väzby rovnakú 
východiskovú pozíciu, a preto sme interne viedli workshopy zamerané na rozvoj 
tejto zručnosti. 

Pokračovali sme aj v ranných neformálnych online stretnutiach pri káve,  
na ktoré sme prizývali zaujímavých hostí. Išlo najmä o odborníkov venujúcich sa 
rôznym oblastiam zdravého životného štýlu či ľudí z mimovládnych organizácii, 
ktorí nám prezradili viac o ich činnosti. 

Onboarding sme presunuli do online priestoru a umožnili im tak virtuálne  
oboznámiť sa s ďalšími oddeleniami a kolegami, s ktorými sa v práci stretnú. 
Dôležitou súčasťou tohto procesu sa stali aj vedúci jednotlivých oddelení. 

S kolegami sa nám podarilo stretnúť sa aj osobne. Pri fungovaní v hybridnom 
pracovnom režime sme sa videli skôr cez videohovory ako osobne, preto sme  
s rešpektovaním nariadení a dôrazom na všetky opatrenia zorganizovali firemné 
stretnutie v neformálnom prostredí mimo pracoviska. Kolegovia ocenili  
možnosť vidieť sa po čase osobne a venovať sa okrem pracovných činností  
aj tým športovým či kreatívnym. 

V období letných mesiacov sme firemné aktivity utlmili. Kolegovia mali možnosť 
oddýchnuť si od online priestoru, pozastavili sme cyklus celofiremných stretnutí 
a brali sme ohľad na potreby rodičov, ktorých deti mali prázdniny. 

V priebehu roka sme venovali pozornosť aj digitalizácii procesov. Dokumenty, 
ktorých charakter to dovoľuje, sme podpisovali cez DigiSign, a to nielen  
so zamestnancami, ale napríklad aj s účastníkmi Akadémie pre riaditeľov.  www.profesia.sk



Zároveň sme dali dôraz na rozvíjanie digitálnych zručností zamestnancov  
a prostredníctvom pravidelných prednášok sme začali zvyšovať digitálne  
kompetencie vo firme. 

Investovali sme aj do rozvoja tímov a jednotlivcov. Kolegovia mali možnosť 
absolvovať Gallup testy zamerané na odhalenie sily rôznych talentov s cieľom 
napomôcť nielen k ich osobnému rozvoju, ale aj rozvoju tímov. Samozrejmosťou 
je tiež prístup k online vzdelávacím platformám, vďaka ktorým sa môžu  
zamestnanci rozvíjať nielen v IT, ale aj rôznych jemných zručnostiach. 

Naďalej sme si plnili záväzok dodržiavať Etický kódex platný v skupine  
firiem Alma Media, a tiež vnútropodnikový predpis o opatreniach súvisiacich  
s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Jasne sú definované práva,  
garantovaná anonymita zamestnancov a postup pri oznamovaní korupcie.  
Otázky k sexuálnemu obťažovaniu sú súčasťou pravidelného interného  
prieskumu a zamestnanci mohli nahlásiť akékoľvek nevhodné správanie  
priamo výkonnej riaditeľke alebo oddeleniu ľudských zdrojov. 

Aj v roku 2021 sme zamestnávali približne rovnaké percento žien a mužov. 
Príležitosť pracovať aj na skrátené úväzky mohli využiť napr. rodičia malých detí 
či kolegovia so zdravotným znevýhodnením. Túto možnosť využívali tiež matky 
vracajúce sa z materskej dovolenky do pracovného procesu. V Profesii vládne 
veľmi vysoká podpora akceptácie inakosti zo strany interných zamestnancov. 

www.profesia.sk

Zodpovednosť voči  
zákazníkom a dodávateľom   
 

Etické správanie voči našim zákazníkom odzrkadľuje spôsob, akým pristupuje-
me ku každému pracovnému inzerátu či životopisu. Každý deň od 7.00  
do 19.00 hod. ich obsah overuje oddelenie podpory zákazníkov. V čase, kedy  
nie je dostupný pracovník Profesie, je k dispozícii chatbot Robota. 

Na Profesia.sk nemôže byť zverejnený obsah, ktorý by mal diskriminačný 
charakter alebo odkazoval na stránky s nevhodným či neetickým obsahom. 
Nezverejňovali sme pracovné ponuky týkajúce sa erotických služieb. Preverovali 
sme registrované spoločnosti a podozrivým z nekalých praktík sme neumožnili 
využiť naše služby. 

Oddelenie podpory zákazníkov absolvovalo workshop zameraný na pomoc 
uchádzačom so zdravotným znevýhodnením. V spolupráci s českou  
organizáciou Národní ústav pro autismus (NAUTIS) sme pripravili workshop,  
na ktorom sa veľmi ľudsky a zrozumiteľne dozvedeli o tom, čo je autizmus  
a ako komunikovať s ľuďmi s poruchami autistického spektra. 

Venovali sme sa tiež nastaveniu podpory uchádzačov so špecifickými potreba-
mi a s cieľom podporiť kolegov pri ich každodennej práci sme pripravili interný 
dokument s tipmi ako odpovedať na vybrané otázky. 



Zodpovednosť voči  
komunite 

Ak uchádzač podal neanonymný podnet ku zavádzaniu pri podmienkach  
pracovnej ponuky, prípadne o nevyplatení mzdy, kontaktovali sme firmu  
a žiadali vysvetlenie. Naďalej sme pokračovali v snahe byť mediátorom sporov 
medzi zamestnávateľmi a zamestnancami/uchádzačmi. 

Celkovo sme dosiahli 93 % zákaznícku spokojnosť. 

Faktúry sme aj v roku 2021 platili v stanovenej lehote splatnosti. 

Iniciovali sme tender na dodávateľa marketingovej kampane k novému formu- 
láru na tvorbu životopisu. Každej zúčastnenej agentúre, ktorá sa do tendra  
zapojila, sme vyplatili skicovné, čím sme ocenili ich čas, energiu a kreatívny 
nápad investovaný do prípravy podkladov. 

V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska sme zrealizovali  
audit novovytvoreného formuláru na tvorbu životopisu. Na jeho základe sa 
programátori pustili do opráv formulára tak, aby si aj osoby so zrakovým  
znevýhodnením využívajúce asistenčné technológie mohli rýchlo a ľahko  
vytvoriť životopis. 

 

Naďalej sme tvorili a posilňovali partnerstvá s inými organizáciami a mimo- 
vládnym sektorom. Ich práca a nasadenie poukazuje na nezastupiteľnosť tohto 
sektora pri riešení celospoločenských problémov, čo si ceníme a v rámci našich 
možností sa ich snažíme (aktívne) podporiť. Robíme tak najmä prostredníctvom 
odovzdávania našich poznatkov o trhu práce, ktoré môžu organizácie následne 
využívať a šíriť ďalej. 

Začiatkom roka sme svojimi skúsenosťami a znalosťami podporili účastníkov 
tréningu Skills for Employment organizovaného spoločnosťou IKEA a Ligou 
za ľudské práva a odovzdali im informácie o trendoch a možnostiach na trhu 
práce. 

V júli sme pripravili školenie pre poradkyne z neziskovej organizácie  
ALTERNATÍVA - Centrum nezávislého života, v ktorom sme okrem informácií 
o trhu práce a dát z našich prieskumov, priniesli aj naše poznatky z praxe. 
Pozreli sme sa na praktické spôsoby, ako pracovať s klientelou so špecifickými 
potrebami. 

Našimi dátami z trhu práce a skúsenosťami sme podporili aj motivátorov  
z projektu Sme si rovní či pracovnú skupinu Indexu diverzity. Vystúpili sme tiež 
na školení pre verejných obstarávateľov organizovaného Úradom pre verejné 
obstarávanie. 

Podporovali sme aj školy. Naši kolegovia viedli prednášky s užitočnými tipmi o 
uplatnení sa na trhu práce. Na univerzitných kariérnych dňoch v Nitre sme tiež 
komplexne pokryli témy od trhu práce až po poradenstvo pre študentov  
so zdravotným znevýhodnením. 

www.profesia.sk



Bezplatná inzercia pracovných ponúk a finančné dary  
Školy a školské zariadenia (spolu 1 530) v roku 2021 bezplatne zverejnili  
na Edujobs.sk 6 094 pracovných pozícií, v celkovej hodnote 542 366 eur,  
čo bolo o 1 012 inzerátov viac ako v roku 2020. Bezplatnú inzerciu  
na Profesia.sk sme umožnili aj mimovládnym organizáciám, ktoré za rok 2021 
zverejnili 137 pracovných inzerátov v celkovej hodnote 12 193 eur. Poskytli sme 
im aj vyššiu verziu nástroja Tulu, a to v celkovej hodnote viac ako 600 €. 

Finančné dary (5 884 €) a 2 % z dane z príjmu Profesia (16 915,87 €) sme  
venovali do zvyšovania zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením, 
školstva a podpore transparentnosti na Slovensku. 

 

Dáta o ľuďoch na okraji trhu práce 
Stále sledujeme trendy v oblasti trhu práce a zamestnávania. V opakovanom 
prieskume o tom, ako sa ľuďom so zdravotným znevýhodnením darí hľadať  
prácu, sa potvrdila potreba služieb zohľadňujúcich ich špecifické potreby  
(najmä kariérové a legislatívne poradenstvo). 

Dáta a výsledky našich prieskumov pravidelne prezentujeme a zdieľame  
s verejnosťou. Poskytujeme ich bezplatne aj mimovládnym organizáciám,  
ktoré tak môžu svoje riešenia podporiť konkrétnymi dátami, ale aj v rámci  
školení iných inštitúcií. Prezentovali sme ich aj na výročnom stretnutí signatárov 
Charty diverzity či na diskusii o zamestnávaní zraniteľných skupín v rámci  
Inkluzívneho filmového festivalu. Naše CSR aktivity a stratégiu sme prezentovali 
na akademickej pôde študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci 
cyklu prednášok o zodpovednom podnikaní.   

 

Program Výpomoc so srdcom  
V programe Výpomoc so srdcom sme pokračovali v zvyšovaní šancí ľudí  
so zdravotným znevýhodnením uplatniť sa na trhu práce, a to prostredníctvom 
rôznych činností, vychádzajúc z ich reálnych potrieb. Robili sme tak v súlade  
s naším cieľom, aby boli uchádzači so zdravotným znevýhodnením pri hľadaní 
práce na Profesii čo najúspešnejší. Aktivity boli v súlade s víziou spoločnosti,  
a to prinášať najlepšiu odpoveď na každú otázku o práci. 

V roku 2021 sme zaznamenali vyšší záujem zo strany firiem, ktoré chceli začať 
cielene zamestnávať túto cieľovú skupinu. Viacerým firmám, ktoré s jej za- 
mestnávaním nemali skúsenosti, sme poskytovali konzultácie. Podarilo sa  
nám tiež prepájať firmy s jednotlivcami, ktorí si vďaka tomu našli pracovné 
uplatnenie. 

Začiatkom roka sme sa venovali tvorbe príručiek na tému zamestnávania ľudí 
so špecifickými potrebami. Priniesli sme v nich odpovede na otázky, s ktorými 
sme sa najčastejšie stretávali pri individuálnych konzultáciách. Odpovede sme 
hľadali priamo u odborníkov z praxe. Nedostatok praktických informácií sme 
pocítili aj na strane firiem, preto sme súbežne vytvorili príručku pre zamestná-
vateľov. Nájdu v nej rámcový prehľad o legislatíve, praktické rady a odporúčania 
k výberu, začleneniu a dlhodobému zamestnávaniu ľudí s rôznymi zdravotnými 
znevýhodneniami. 

Príručky boli vydané v apríli. V nadväznosti na ich vydanie sme zorganizovali 
webinár s názvom Praktická diverzita, v ktorom svoje skúsenosti zdieľali nielen 
zamestnávatelia, ale aj zamestnanci. 

Všetky materiály sú verejnosti dostupné bezplatne na webovej stránke  
www.sosrdcom.sk, ktorú sme vzhľadom na pribúdajúce množstvo materiálov 
sprehľadnili. www.profesia.sk



V spolupráci s našimi partnermi sme pomohli aj spoločnosti Tesco a zorganizo-
vali sme exkurzie na predajni spoločnosti. V rámci tohto konceptu mali uchá-
dzači so zdravotným znevýhodnením možnosť zoznámiť sa s pracoviskom a 
náplňou práce v praxi. Exkurzie mali úspech a vďaka tomuto projektu sa  
v spoločnosti Tesco uplatnilo celkom 7 ľudí. 

Záver roka sa niesol v pozitívnom duchu. Našu príručku si všimla odborná poro-
ta slovenského centra Euroguidance a ocenila ju Národnou cenou kariérového 
poradenstva 2021. Na toto ocenenie sme o to viac hrdí, pretože sme ho získali 
pri obzvlášť veľkej a kvalitnej konkurencii z celkového počtu 20 príspevkov  
od renomovaných organizácii. Motivuje nás to v tom, aby sme pokračovali  
v načatej práci aj naďalej. 

 

Akadémia pre riaditeľov 
Expertnú pomoc riaditeľom základných a stredných škôl prostredníctvom  
neformálneho doplnkového vzdelávania Akadémia pre riaditeľov sme začali 
poskytovať v októbri 2018. Naším cieľom je podporiť moderné vedenie ľudí  
v školách a pomôcť riaditeľom vytvárať atraktívne a profesionálne pracovné 
prostredie pre svojich zamestnancov. Akadémia im prináša úspešné HR  
riešenia z firiem a praxou overené nástroje. Do ročníka 2020/2021 sa prihlásilo 
55 záujemcov, z ktorých sme vybrali 21 účastníkov, a účasť sme umožnili  
aj 3 pracovníkom Metodicko-pedagogických centier, aby sa inšpirovali  
možnosťami pre funkčné vzdelávanie riaditeľov. Prijatí riaditelia a pracovníci 
MPC akadémiu úspešne  ukončili v máji 2021. 

Celkovo Akadémiu pre riaditeľov do konca roka 2021 úspešne absolvovalo  
62 riaditeľov základných a stredných škôl. 

Absolventi programu si najviac cenia získané poznatky a možnosti zdieľania 
praktických skúseností, ktoré vychádzajú z ich potrieb. Hneď v úvode získava-
me anonymnú spätnú väzbu na manažérske a líderské kompetencie prijatého 
účastníka u zamestnancov školy. Súbežne každý účastník programu absolvuje 
Gallup test, aby zistil svoje silné stránky. S poznaním výsledkov prieskumu aj 
svojich talentov vstupujú do prvého modulu, ktorý sa venuje sebapoznaniu. 
Druhý modul pomáha rozvíjať prácu s tímom. Získavajú praktické nástroje  
na zisťovanie spätnej väzby, posilňovanie motivácie, delegovanie či angažova-
nosť zamestnancov. V treťom module spoznávajú princípy manažmentu zmeny. 
Dopad vzdelávania zisťujeme opätovným prieskumom medzi zamestnancami 
školy, kde porovnávame dosiahnuté hodnoty v manažérskych a líderských  
kompetenciách u účastníka pred absolvovaním Akadémie a po jej skončení. 

Absolventi programu okrem absolvovaných modulov oceňujú aj vytvorený 
priestor pre zdieľanie praktických skúseností. 

 

Zbierky a dobrovoľníctvo 
V roku 2021 sme sa opätovne zapojili do zbierok šatstva organizovaných  
Nadáciou Pontis. Oblečením a ďalšími doplnkami sme podporili Knižnicu  
oblečenia (OZ Šumné), Komunitné centrum v Hnúšti, Diecéznu charitu - Dom  
pre núdznych v Banskej Bystrici, Farskú charitu Sereď a Centrum pre deti  
a rodiny v Bernolákove. 

V júni sme sa zapojili do dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto za dodržania 
protipandemických opatrení. Autistickému centru Andreas sme pomohli upratať 
a dezinfikovať interiér budovy a Cyklokoalícii sme pomohli s maľovaním kontaj-
nerov cyklokuchyne v Petržalke. Dobrovoľnícky podať pomocnú ruku sa rozhodli 
aj naši kolegovia v Česku, ktorí pomohli Novej Trojke. 



Záver roka u nás už tradične patril sviatku Giving Tuesday. Pre rodiny v zložitej 
životnej situácii sme pripravili vianočné darčeky (prostredníctvom OZ Misia  
mladých) a formou potravinových balíkov sme podporili rodiny z Komunity  
Kecerovce, zapojené do programu Omama (prostredníctvom OZ Cesta von). 

Zodpovednosť voči  
životnému prostrediu 

Aj v roku 2021 sme odoberali 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. 
V postupnej výmene vozového parku kupujeme vozidlá s hybridným pohonom. 
Pri faktúrach motivujeme našich dodávateľov aj zákazníkov k online forme, 
vďaka čomu sme v roku 2021 vystavili až 96 % všetkých faktúr len elektronicky. 
Opäť sme sa zapojili do kampane Do práce na bicykli. Podstatou našej činnosti 
máme neutrálny vplyv na životné prostredie, jednoduchými princípmi sa však 
snažíme podporovať ekologický prístup v priestoroch firmy. 

Kontakt:  
Anna Podlesná, CSR Manager 

+421 903 902 439

podlesna@profesia.sk 
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