
 

     
         
 

 
 
Milé kolegyne 
 

Rada by som sa s Vami podelila o svoje skúsenosti pri hľadaní si vhodnej pracovnej 
pozície vo Švajčiarsku. 
 
Som zdravotná sestra s vyšším odborným vzdelaním.Na Slovensku som pracovala ako 
diplomovaná operačná sestra.V roku 2010 som začala pracovať na živnosť v Rakúsku v 
oblasti 24-hodinovej starostlivosti.Počas 5.rokov práce v domácej starostlivosti som získala 
mnoho cenných skúseností a zručností a začala som sa zaoberať myšlienkou,že by som rada 
pracovala v odbore zdravotníctva v nemecky hovoriacej krajine.Najviac ma zaujalo 
Švajčiarsko a tak som začala robiť prvé kroky k uznaniu môjho vzdelania v tejto krajine.Všetky 
potrebné doklady som zaslala na SRK do Švajčiarska.Dostala som odpoveď,že moje vzdelanie 

môže byť čiastočne uznané.Takisto som obdržala informácie o ďalšom postupe. 
Nadviazala som spoluprácu s jednou švajčiarskou personálnou agentúrou,ale výsledok nebol pre mňa po finančnej 
stránke akceptovateľný. 
 
Pri prehliadaní ďalších pracovných možností som našla ponuku od agentúry DLF. 
Napísala som krátky e-mail a pani Jitka Vosáhlová mi ihneď odpovedala.Poslala som jej potrebné dokumenty,absolvovala 
som pohovor cez skype v pohodlí domova a o pár dní som už dostala pozvánku na skúšku.Pani Jitka Vosáhlová mi poradila 
ako najlepšie cestovať do Švajčiarska.Po mojom príchode do St.Gallen ma vyzdvihla a zaviezla na ubytovanie,kde som si 
perfektne oddýchla a potešila sa prechádzkou pri Bodensee.Nasledujúce ráno ma zaviezla k zamestnaváteľovi.Skúšku 
som absolvovala v zariadeni Kursana v St.Gallen.Prijatie zo strany vedenia a personálu bolo veľmi milé.Celú smenu som 
pracovala s veľmi príjemnou kolegyňou.Všetci členovia personálu boli ku mne prívetiví a zodpovedali mi na všetky moje 
otázky.Po ukončení smeny nasledoval pohovor s vedením zariadenia,ktorý prebiehal v  priateľskej atmosfére. 
Na konci pohovoru som sa dozvedela,že som uspela a môžem 1.marca 2015 nastúpiť do  pracovného pomeru.Po ceste 
domov mi hlavou vírilo množstvo otázok ako to bude s hľadaním ubytovania,so sťahovaním a pod.Moje obavy boli 
neopodstatnené. Už 2 dni po návrate domov som dostala pracovnú zmluvu a ďalší deň mi pani Jitka Vosáhová 
zatelefonovala,ze už našla pre mňa vhodné ubytovanie. 
   
Ďakujem pani Jitke Vosáhlovej za jej profesionálny prístup,zodpovednosť,za jej trpezlivosť,za to,že bola ochotná 
kedykoľvek odpovedať na množstvo mojich otázok.Samozrejme,že moje poďakovanie patrí celej agentúre DLF. 
   
Čaká ma ešte dlhá cesta za mojim snom,ale viem,že aj keď budem ďaleko od domova,budú pri mne ľudia,na ktorých sa 
môžem spoľahnúť a ktorí mi v prípade potreby budú ochotní pomôcť. 
   
Odporúčam všetkým sestričkám,ktoré majú chuť skúsiť niečo nové,aby sa obrátili na agentúru DLF a pani Jitku 
Vosáhlovu. 
 
 
 
     

S pozdravom  
Katarína Hrehová, Dipl. Krankenschwester FH, Slowakei  


