
ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

     ODBOR SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH SLUŽIEB 
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__________________________________________________________________________________________ 

 

Číslo spisu: UPS/US1/SSZOSK/ZAM/2021/596                      Bratislava 14. apríl 2021 

Číslo záznamu: 2021/59258 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) , príslušné na konanie 

podľa § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 

sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, podľa § 12 písm. l) bod 1, § 70 ods. 1 a ods.4 zákona  

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a podľa zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe žiadosti 

právnickej osoby DRILL B.S., spol. s r. o., Jakubovo námestie 13, 811 09 Bratislava, 

IČO: 43 933 165 (ďalej len „žiadateľ“), o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti 

agentúry dočasného zamestnávania,  rozhodlo takto:  

 

 

V zmysle § 29 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti 
 

v y d á v a 

povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania 

 

pre 

 

Názov:    DRILL B.S., spol. s r. o. 

Sídlo:      Jakubovo námestie 13, 811 09 Bratislava  

IČO :       43 933 165 

 

 

Adresa sídla agentúry dočasného zamestnávania: Jakubovo námestie 13, 811 09 Bratislava 

 

Meno a priezvisko, trvalý pobyt osoby, ktorá koná v mene agentúry dočasného 

zamestnávania: Ing. Maroš Mucha, Hrobákova 10, 851 02 Bratislava 

 

Povolenie sa vydáva na dobu: neurčitú 

s účinnosťou odo : dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 

 

Druh ekonomickej činnosti : 

 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
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obchodu v rozsahu voľnej živnosti; činnosť ekonomických a účtovných poradcov; reklamná  

a propagačná činnosť; poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej 

živnosti; organizačné a technické zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej 

živnosti; školiaca a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľnej živnosti; poradenská činnosť  

v oblasti rozvoja osobnosti v rozsahu voľnej živnosti; prieskum trhu; podnikateľské 

poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti; personálne poradenstvo v rozsahu voľných živností 

bez poskytovania personálneho leasingu; leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti; 

sprostredkovanie zamestnania za úhradu 

  

Okruh zamestnaní, na ktoré budú prideľovaní dočasní agentúrni zamestnanci:  

 

SK ISCO 08: 112- prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií, 12- riadiaci 

pracovníci (manažéri) administratívnych, podporných a obchodných činností, 1321001- 

riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe, 1321002- riadiaci pracovník (manažér) 

v textilnej a odevnej výrobe, 1321012- riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe, 

1321013- riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe, 1323002- riadiaci 

pracovník (manažér) výroby v stavebníctve, 1330999- riadiaci pracovník (manažér) v oblasti 

informačných a komunikačných technológií inde neuvedený, 14-riadiaci pracovníci 

(manažéri) v ubytovacích, reštauračných, obchodných a v ostatných službách, 214- technickí 

špecialisti (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií), 215- špecialisti v oblasti 

eletrotechnológií, 2411001- hlavný účtovník, 2411002- špecialista účtovník, 2411004- 

finančný kontrolór, 2411007- daňový špecialista, 2411009- špecialista v oblasti mzdového 

účtovníctva, 2423001- špecialista ľudských zdrojov (generalista), 2423002- špecialista pre 

plánovanie a kontroling ľudských zdrojov, 2423003- špecialista náboru a výberov 

pracovníkov, 2423004- špecialista odmeňovania a benefitov, 2423005- špecialista personálnej 

administratívy a zamestnaneckých vzťahov, 2423999- špecialista v oblasti personalistiky inde 

neuvedený, 2424000- špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov, 

2431001- marketingový špecialista, 2431002- špecialista marketingových analýz  

a prieskumu trhu, 2431003- špecialista v oblasti reklamy a propagácie, 2431005- špecialista 

pre starostlivosť o zákazníkov, 2433001- farmaceutický reprezentant, 2433002- špecialista 

predaja elektrotechnických systémov, 2433003- špecialista predaja stavebného materiálu, 

2433004- špecialista predaja motorových vozidiel, 2433999- špecialista predaja produktov  

a služieb (okrem informačných a komunikačných technológií) inde neuvedený, 2434000- 

špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií, 25- špecialisti  

v oblasti informačných a komunikačných technológií, 31- technici a odborní pracovníci  

v oblasti vedy a techniky, 3313001- odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník), 

3313002- odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov, 3313003- odborný pracovník  

pre správu a vymáhanie pohľadávok, 3313004- odborný pracovník v oblasti účtovníctva 

(okrem mzdového), 3313999- odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený, 

3322000- obchodný zástupca, 3324000- obchodný sprostredkovateľ, 3333006- konzultant  

pre personálny lízing, 3333007- náborový konzultant, 3341004- supervízor zákazníckeho 

centra, 351- technici prevádzky a užívateľskej podpory informačných a komunikačných 

technológií, 3522- technici v oblasti telekomunikačných zariadení, 4- administratívni 

pracovníci, 5111001- palubný sprievodca v leteckej doprave, 5111002- palubný sprievodca, 

stevard v lodnej doprave, 5111003- pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave, 

5111999- obsluhujúci pracovník v leteckej a lodnej doprave inde neuvedený, 5120000- 

kuchár (okrem šéfkuchára), 5131001- čašník, servírka, 522- predavači v obchodoch, 5230001- 

hlavný pokladník v obchodnej prevádzke, 5230002- koordinátor pokladníkov, 5230003- 

pokladník v predajni, 5321001- opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby  

so zdravotným postihnutím, 5322001- opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným 
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postihnutím v domácnosti, v teréne, 6- kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 

lesníctve a rybárstve, 7- kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, 8- operátori a montéri strojov 

a zariadení, 9- pomocní a nekvalifikovaní pracovníci  

 

 

Územný rozsah, v  ktorom bude vykonávaná činnosť agentúry dočasného 

zamestnávania: 

 

Slovenská republika - Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, 

Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj  
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 Dňa 12. marca 2021 bola ústrediu doručená žiadosť žiadateľa o vydanie povolenia  

na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.  

Ústredie po preskúmaní žiadosti a predložených dokladov s ňou súvisiacich dospelo 

k záveru, že boli splnené podmienky podľa § 29 ods.4 zákona o službách zamestnanosti, 

a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Správny poplatok vo výške 1000 € bol uhradený na účet Ministerstva financií SR. 

 

Poučenie : 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 70 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov generálnemu riaditeľovi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny - odboru sprostredkovateľských služieb v Bratislave 

do 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

 

Právoplatné rozhodnutie je po uplatnení riadnych opravných prostriedkov 

preskúmateľné súdom v správnom súdnictve. 

 

            

           PhDr. Darina Košutová 

                                                                                      riaditeľka odboru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie dostanú: 

1/ DRILL B.S., spol. s r. o., Jakubovo námestie 13, 811 09 Bratislava 

2/ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

3/ k spisu 
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