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 ZAKLADACIA LISTINA 
 

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 
(ďalej len „nezisková organizácia“) 

s názvom: Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.  
 
 

Čl. I 
Zakladatelia 

 
1. Zakladateľmi neziskovej organizácie sú: 

a) Banskobystrický samosprávny kraj, sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 
37 828 100 (ďalej len ako „zakladateľ 1“) 

b) Človek v ohrození, n.o., sídlo: Baštová 343/5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, IČO:               
50 082 001 (ďalej len ako „zakladateľ 2“ a spolu so zakladateľom 1 len ako „zakladatelia“) 

 
Čl. II 

Názov, sídlo a doba, na akú sa nezisková organizácia zakladá 
 
1. Názov neziskovej organizácie: Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. 
2. Sídlo neziskovej organizácie: Zvolenská cesta 1677/83, 984 01 Lučenec. 
3. Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú. 
 

Čl. III  
Druh všeobecne prospešných služieb 

 
1. Nezisková organizácia poskytuje v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
všeobecne prospešné služby, ktorými sú: 

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 
b) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. 

2. Nezisková organizácia môže v rámci poskytovania všeobecne prospešných služieb podľa ods. 1 
tohto článku vykonávať činnosť agentúry podporovaného zamestnávania v zmysle zákona č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, a to len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené 
osobitnými predpismi. 

3. Činnosť podľa ods. 1 a ods. 2 tohto článku je zameraná na: 
a) prípravu znevýhodnených registrovaných aj neregistrovaných uchádzačov na trhu práce 

(resp. dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených) a prepájanie týchto uchádzačov 
s potenciálnymi zamestnávateľmi v regióne, ktorá zahŕňa: 

I. poradenské služby v oblasti zamestnávania a oddlžovania, 
II. vzdelávanie v oblasti gramotnosti, sociálnych zručností a pracovných návykov, 

III. sprevádzanie klientov na pohovory, 
IV. sprostredkovanie zamestnania, 
V. asistenciu pri zabezpečení ubytovania, 

VI. prípravu klienta na požiadavky konkrétnych zamestnávateľov, 
VII. tréningy pracovných zručností, 

VIII. podporu po nastúpení do práce, 
b) vzdelávanie zamestnávateľov pri práci s rôznymi typmi zamestnancov, ktoré zahŕňa: 

I. sprostredkovanie zamestnancov, 
II. tvorbu tréningových programov, 

III. prípravu zamestnancov na požiadavky pracovného miesta, 
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IV. senzitizačné školenia na efektívnu prácu s ľuďmi dlhodobo mimo trhu práce, 
V. školenia mentorov z radov zamestnancov na pracovisku. 

4. Nezisková organizácia môže v rámci poskytovania všeobecne prospešných služieb podľa ods. 1 
tohto článku vykonávať činnosť sociálneho podniku v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to len vtedy, ak 
spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi. 

5. Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto 
činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a 
dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. 

 
Čl. IV 

Meno a priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu prvých členov správnej rady, prvého 
riaditeľa a prvých členov dozornej rady 

 
Správna rada : 
 

1. Ing. Milan Vaňo, dátum narodenia: 26.04.1983, r. č.: 830426/8291, trvale bytom: Kováčová 
482, 962 37 Kováčová 

2. Peter Wittemann, M.A., dátum narodenia: 29.09.1990, r. č.: 900929/8364, trvale bytom: Ľ. 
Ondrejova 9/13, 971 01 Prievidza 

3. Mgr. Denisa Nincová, dátum narodenia: 10.11.1972, r. č.: 726110/7843, trvale bytom:  
Sládkovičova 1208/1, 986 01 Fiľakovo  

4. PhDr. Branislav Tichý, dátum narodenia: 12.03.1979, r. č.: 790312/8420, trvale bytom: M.C. 
Sklodowskej 39, 851 04 Bratislava 

5. Peter Adam, dátum narodenia: 26.11.1979, r. č.: 791126/7221, trvale bytom: Vlastenecké 
námestie 8, 851 01 Bratislava 
 

Riaditeľ: 
 

Mgr. Michaela Mudroňová, nar. 20.04.1977, r. č.: 775420/6251, trvale bytom: Mikovíniho 9, 
831 02 Bratislava, občan SR 

 
Dozorná rada: 

 
1. Ing. Branislav Hámorník, dátum narodenia: 17.10.1964, r. č.: 641017/6597, trvale bytom: 

Ľadovo 4291/1, 984 01 Lučenec 
2. Ing. Pavel Greksa, dátum narodenia: 22.03.1957, r. č.: 570322/6760, trvale bytom: Mýtna 

287, 985 53 Mýtna 
3. Mgr. Daniel Gelien, dátum narodenia: 11.09.1975, r. č.: 750911/8364, trvale bytom:  Slaská 

246, 966 22 Slaská 
4. Mgr. Péter Csúsz, dátum narodenia: 03.03.1966, r. č.: 660303/6539, trvale bytom: Mikušovce 

134, 984 01 Lučenec 
5. Igor Čajko, MSc., dátum narodenia: 07.05.1993, r. č.: 930507/7760, trvale bytom: 

Mládežnícka 10, 974 04 Banská Bystrica 
 

 
Čl. V 

Výška vkladov jednotlivých zakladateľov   
 

Vklad zakladateľov je: 
1. zakladateľ 1  peňažný vklad  100.000,-   € (slovom: jedenstotisíc eur) 
2. zakladateľ 2  peňažný vklad              1,-   € (slovom jedno euro) 
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Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zakladatelia si v zmysle § 19 ods. 2 písm. i) zákona vyhradzujú právo rozhodovať o zmene Čl. II 

(Druh všeobecne prospešných služieb) a Čl. V (Správna rada) ods. 1, 2 a 10 Štatútu neziskovej 
organizácie. 

 
 
 
 

V B. Bystrici, dňa 6.9.2019 V Bratislave, dňa 2.9.2019 
 
 
 
 
 

Banskobystrický samosprávny kraj 
v zast. Ján Lunter, Predseda 

 

 
 
 
 
 

Človek v ohrození, n.o. 
v zast. Branislav Tichý, Riaditeľ 

 
 


