
 

 
MSc. BERTÓKOVÁ  JANKA  
  

 Ja nie som absolútne typ na slohové práce a už vôbec nie na písanie recenzií. Ale 

po mojich skúsenostiach najprv veľmi zlých, neskôr konečne veľmi dobrých, o 

svojich zážitkoch, problémoch a skúsenostiach s rôznymi agentúrami (AG), cudzím 

prostredím a pod. som sa rozhodla napísať recenziu, ktorá bude odlišná od tých 

predchádzajúcich.  

Všetky recenzie čo som doteraz prečítala z viacerých AG, obsahujú stále to isté, 

vybavovačky, stres, motivácia, náklady, príchod, schupertag, podpis zmluvy, človek 

ktorý za tým stojí a pomáha pri vybavovaní práce atd. ..to už všetci poznáme 

naspamäť. Moja recenzia bude úplne iná. Prečo?????  Som veľmi otvorený človek, 

riadim sa výhradne svojím vnútorným hlasom a čo mi nezapadá do skladačky vycítim  

veľmi rýchlo, riešim okamžite a ak sa presvedčím o pravdivosti mojich pocitov, 

ukončujem veškerú spoluprácu ihned. A TAKTO to bolo aj v mojom prípade.  

 

Porozprávam Vám príbeh o dvoch spolupracujúcich agentúrach (slovenskej a švajčiarskej), ktorí ma iba ťahali za nos a 

vďaka mojej zlej predtuche som ukončila veľmi predčasne spoluprácu. A dobre som urobila,a vôbec neľutujem, pretože 

do môjho pracovného života po celom hroznom chaose dvoch agentúr, ktoré mi zničili nádej na moju novú budúcnosť s 

rodinkou vo Švajčiarsku, vstúpila na scénu AG DLF vo Švajčiarsku na čele s pani Jitkou Vosáhlovou a urobila skutočne 

nemožné v priebehu 5dní ktoré mi zmenili chod života a ešte dúfam  zmenia celú budúcnosť.    

  

Ale všetko poporiadku....s myšlienkou na prácu vo Švajčiarsku som sa pohrávala už cca pred 12 rokmi. Počula som o 

jednej agentúre, že ponúkajú prácu vo Švajčiarsku formou 1,5 ročnej stáže. Ale to som hned zavrhla, bola som bezdetná, 

ale vydatá. Manžel nikam nechcel ísť, moja práca v Bratislavskej Nemocnici ma pohltila, popritom štúdium VŠ v Trnave 

odbor ošetrovateľstvo. Neskôr som sa rozviedla a začala budovať novú rodinu. A tak ako letel čas, vymenila som aj prácu 

v Bratislave za prácu vo Viedni. Moja nemčina bola veľmi slabá, skoro žiadna, ale časom, praxou a neustálou 

komunikáciou som to zvládla a v apríli ubehlo 7rokov čo tam pracujem. Vo Viedni som nabrala veľmi veľa skúseností-

komunikačných, v oblasti Pflege, zákonov, nových ľudí a veľmi veľa iných nových skúseností. Po pár rokoch som sa 

vydala, porodila nádherných troch synov. Pre matku troch sa všetko mení a začali chýbať v rodine viac peniažkov. S 

manželom sme pochopili, že už nedokážeme takto obaja uživiť rodinu (pracujeme obaja na plný úväzok), ja som 

dochádzala do Viedne cca 45 krát týždenne 135km do Viedne a späť dalších 135km, manžel na smeny a tak jedného dňa 

sme si povedali, že jedine ja sa zo začiatku môžem uchytiť a udržať vo Švajčiarsku v svojom odbore ako Pflegefachfrau a 

rodinka príde za mnou. A tak jedného pekného večera v marci tohto roku som začala hľadať agentúry 

sprostredkúvavajúce prácu vo Švajčiarsku. Skôr než som vôbec oslovila jednu z tých viacero slov. AG, sme viedli s 

manželom dlhé rozhovory o práci vo Švajčiarsku, možnostiach, plusoch, mínusoch, večermi strávenými listovaním 

stránok, ponúk a čítaním recenzií viacerých sprostredkovateľských agentúr. Po asi mesiaci premýšľania, váhania som 

oslovila presne 1.apríla tohto roku jednu agentúru, o ktorej som si myslela „že je tá pravá. Na web stránke pekné 

renomé, ale to je tak všetko, obsah chýba. Ale teraz už viem že opak bol pravdou. Ako som už spomínala, skôr než som 

kontaktovala nemenovanú agentúru, čítala som jej recenzie. Dala som si námahu a prečítala som si každú jednu. Zaujali 

ma všetky, pozitívne aj negatívne a veľmi ato najmä kvôli jednej osôbke, ktorú skoro každý spomenul vo veľmi 

pozitívnom svetle a teraz už viem, že tí ľudia neklamali a písali skutočne pravdu. Osôbka, ktorá bola vždy nápomocná 

pre kandidátov na prácu (podľa ľudí, ako ju aj takto opísali). Po prečítaní tých recenzií bola pre mňa táto pani ako jediný 

človek, o ktorom som vedela, že ak sa stretneme, pomôže mi, poradí a najmä prácu sprostredkuje. Takže skôr než som 

vôbec kontaktovala agnetúru, som sa tešila na spoluprácu s ňou. Lenže nevedela som o tom, že v súčastnosti už táto 

pani nespolupracuje s nemenovanou slov.AG, ale má inú. Pre mňa podstata bola tá, že počula som o nej a viem že ak sa 

na ňu niekedy obrátim, možno by mi vedela poradiť (zase môj vnútorný hlas, ktorý ma ani teraz nesklamal). Dalej som 

to neriešila, kontaktovala som slov.AG, prebiehali rozhovory, váhania asi mesiac..síce nie také aké sa popisuje na jej 

stránkach, ale vždy vám mobil vedel niekto zdvihnúť, aspoň odpovedať na smsku, alebo email. Ja som to mala veľmi 

ľahké s prvými vybavovačkami. Potrebné podklady som mala do 24hodín zozbierané a odoslané na email adresu AG. 

Kedže pracujem v Rakúsku, tak som mala všetky potrebné podklady už dávno preložené do nemčiny, čiže stálo ma to 

skoro žiadne výdavky, jedine som si musela nechať z VŠ preložiť predmety, ktoré sme tam mali. A ked sa začal kolotoč 

posielania, vybavovania, stres z práce, rodinné starosti, aj som pomaly zabúdala na pani spomínanú z recenzíí. Po 

necelých 10 dňoch prišiel deň D, kedy mi volali z agentúry, že ma skontaktujú z jednou nemenovanou švajčiarskou AG, 

ktorí navzájom  spolupracujú a ktorá mi pomôže nájsť prácu a ako mi bolo povedané dôrazne cca do jedného mesiaca.   



  

 

 

 

 

Taktiež budem mať možnosť výberu  dvoch zamestnávateľov, aby som sa mohla rozhodnúť s ktorým zamestnávateľom 

budem chcieť potom spolupracovať. Bola som celá bláhová, že kontakt na agentúru mám, prebehol rozhovor v nemčine 

a teraz budeme čakať. Rozhovor prebiehal tak akosi podivne, pretože jedna mladá asistentka mi kládla otázky, pýtala sa 

ma, dala možnosť výberu a potom to rovno zavrhla a na to udala svoje podmienky. Bolo to trošku zvláštne, ale neriešila 

som to.   

Napr: možnosť výberu: mohla som si vybrať, kde by som chcela pracovať...ja nato..že skúsenosti mám veľké z nemocnice, 

ale aj Pflegeheimu, ale predsa radšej z mojimi 21-ročnými skúsenosťami by som chcela zostať v nemocnici. Odpoved 

nemenovanej  švaj.AG, ktorá sprostredkúvava prácu pre nemenovanú slov.AG znela: no, vybrať si môžete, ale na vašom 

mieste by som si nepreberala, pretože je veľmi ťažké sa dostať pracovať do Švajčiarska a pokiaľ nemáte prax tu u nás, 

tak sa stále znižuje šanca na prácu. Pracovný trh je vo Švajčiarsku veľmi slabý svojimi ponukami, nebude to zo dňa na 

deň, ale môže to trvať aj dosť dlho..pár mesiacov. Odpovede podivné, nesúhlasili s odpovedami slov.AG, ale neriešila 

som to, tešila som sa, že konečne sa niečo deje. Dni ubiehali, prešli 3týždne a mne to akosi nezapadalo do skladačky. 

Komunikovala som so slov.AG, následne konfrontovala som švajc.AG a zistila som že skladačka nezapadá a niekto tu 

klame. Ak povedia v slov.AG, že práca bude do mesiaca, švajc.AG, že v žiadnom prípade tak skoro to nebude, že sa museli 

pomýliť, ked vám to tak povedali...povedala som si že to tak nenechám. Prezrela som si stránku švajc.AG, kde sa 

nachádza zoznam kandidátov na prácu vo Pflege, ale moje meno tam vôbec nebolo uvedené. Akoby o mne ani nevedeli. 

Samozrejme slov.AG nemala potuchy o čom hovorím...Povedala som si, že ak sa do týždňa nič neudeje, tak ukončím 

spoluprácu so švajc. AG a budem hľadať sama. Lenže to som nevedela, že to bol len začiatok. Presne mesiac po prvom 

rozhovore so švajc.AG som dostala pozitívnu odpoved a hned ten deň som vybavovala sama, na svoje náklady a 

kontaktovala nádejného zamestnávateľa. Bol štvrtok a my sme sa dohodli, že hned pondelok prídem schnuppern. Pre 

mňa stres a chaos, k deťom zabezpečiť svokru, teraz autom, alebo busom...ale veľká nádej na novú prácu tu bola. 

Schnuppertag bol vcelku dobrý, rozhovor ráno a poobede a hned poobede mi Leiterin oznámila, že so mnou počíta od 

1.9.2015,len mne nechá čas na rozmyslenie kvôli rodine. Tak daleko od rodiny, deti, cesta a v piatok jej mám zavolať 

svoje rozhodnutie. V tej chvíli moje rozhodnutie spochybnila, ale bolo potrebné si všetko nechať uležať v  hlave.   

  

Náklady so svojich, cesta autom tam a späť, strava a nocľah pre dvoch 100Fr, diaľničná známka, nafta atd cca 300Fr ak 

nie viac. Následujúci deň volala Leiterin do AG, že ak by to bolo možné, aby som už týždeň skôr nastúpila, čo bolo pre 

mňa tiež podivné, pretože deň predtým nebola o tom vôbec reč a po necelých 12-tich hodinách zmena. Ale v pohode, 

pomyslela som si. Mám dať svoje rozhodnutie. Prišiel piatok, písala som email stým, že som pevne rozhodnutá a okolo 

obeda zavolám. Po obednom telefonáte sa mi zrútila úplne myšlienka na novú prácu a  začala som omnoho viac 

pochybovať o šanci vôbec pracovať vo Švajčiarsku. Leiterin začala totiž so mnou komunikovať úplne iným tónom ako pri 

Schnuppertagu, odmietavým  a oznámila mi, že zmenili rozhodnutie z dôvodu, že ich Zentrum musí zaplatiť veľké peniaze 

švajc.AG za sprostredkovanie práce a preto sa rozhodli že počkajú na iných záujemcov ktorí sa prihlásia bez agentúry. V 

tú chvíľu sa mi zložil celý svet (tak som to vnímala), pretože za posledné 2 roky som nezažila ani štipku úspechu, podpory, 

šťastíčka a sprevádzala ma na samom kroku iba smola., nervy, neúspech, finančný bankrot a to bola pre mňa skutočne 

posledná čerešnička na torte. Taká Frecheit. Po tomto strašnom telefonáte som konfrontovala obe navzájom 

spolupracujúce agnetúry a uzavrela som túto záležitosť ako jedno neprofesionálne jednanie zo strany zamestnávateľa, 

agetúry a že agentúra pre mňa v tomto okamihu neurobila absolútne nič a podporila ma odpovedou že teraz musíme 

zase čakať, ale nebude to tak skoro. Čakala som ešte jeden týždeň ako sa zachová agentúra, ale reakcia žiadna. Medzitým 

som prehľadávala rôzne ponuky prác, pýtala sa prečo je tolko ponúk na švajc. portáli a oni nereagujú. Zasmiala som sa 

vtedy, ak AG sa ma opýtala, kde som našla tie ponuky prác, lebo oni o ničom nevedia. Neskutočné....A tak som jedným 

pekným rozsiahlym emailom ukončila spoluprácu so strašnou švajc.AG s úmyslom, že so slov. AG to ukončím tiež a 

prestanem hľadať prácu vo Švajzi., ktorá podla mňa nemá budúcnosť. A ako som sa prednedávnom dozvedela nebola 

som sama, ktorá mala veľmi zlé skúsenosti s presne tou slov. a švajc.AG. Ale len ja som to po mesiaci vzdala a nenechala 

sa ťahať za nos. Po niektorí vraj čakali až trištvrte roka. Deň neskôr mi volala slov. AG, prečo chcem ukončiť spoluprácu 

a samozrejme záverom rozhovoru bolo spochybnenie, že ja som klamala, nepochopila som čo mi pani so švajc.ag hovorí, 

a pán manažér samozrejme podporil a postavil sa na stranu švajc. AG.   

  

  

  

  



 

 

 

V tej sekunde som samozrejme vyzdvihla max nespoluprácu a neochotu so strany oboch ag a chcela som okamžite 

prerušiť kontakt s oboma ag, ale zrazu v tom sa ma pan manažér opýtal, že ešte jedna možnosť by tu bola, či mám vôbec 

záujem a ja že samozrejme áno. Povedal mi iba toľko, že ma bude kontaktovať jedna panibolo to všetko a ja som čakala. 

Po asi hodine zrazu telefón a v mobile sa ohlásila žena, ktorú mi samo nebo poslalo a predstavila sa JITKA VOSÁHLOVÁ. 

Teraz to už môžem povedať, že táto pani bola spomínaná v tých recenziách, ktoré som na samom začiatku spomínala a 

to meno mi tak utkvelo v pamäti, že sa nedalo vytrhnúť ani s pamäte. A ako som sa neskôr dozvedela, už viacero 

sestričiek hľadalo na ňu kontakt a boli skutočne spokojní.    

     

Ja na cudzie reči nikdy nedám, veľmi veľa krát som sa spálial a preto sa riadim vyslovene iba svojim vnútorným hlasom 

a poviem vám že v tom okamihu som cítila ako mi padli kamene so srdca. Netušila som prečo, tú ženu som nikdy 

nevidela, nepočula iba som čítala o nej recenzie. Dievčatá, ženy, ak čítate tieto riadky, tak vám poradím, nájdite si na 

pracovných portáloch nemenovanú slov AG, a prečitajte si  všetky recenzie a verte mi že v nich sa dočítate aj o pani 

Vosáhlovej a potom pochopíte, o čo píšem. Tie recenzie mali niečo do seba, to meno mi utkvelo v pamäti  a zostalo tam. 

Prečítajte si ich a čo tam sa píše je skutočná, nefalšovaná pravda. Recenzie sú o pani Vosáhlovej, jej umení vám 

sprostredkovať prácu a nie o vtedajšej AG. Je veľmi otvorená, komunikatívna, nezavádza, čo povie to okamžite rieši. DLF 

AG je jej terajšia agentúra pre ktorú pracuje vo Švajčiarsku, ich cieľom je nielen sprostredkovanie práce, ale celá 

integrácia samotného človeka a jej rodiny v cudzej krajine. Celú dobu som si myslela, že je jednoduchšie získať prácu bez 

AG, ale to vôbec nie je pravda. Bez AG si nenájdete prácu vo Švajčiarsku. A za druhé tá AG musí  mať veľmi dobré renomé.  

Bola som priamym svedkom o tom, že  zamestnávateľ kontaktoval samotnú pani Vosáhlovú s prosbou o nových 

záujemcov, pretože ako povedala Leiterin, všetkých záujemcov, ktorých priviedla, je Leiterin max spokojná a ak bude 

niekoho potrebovať bude ich kontaktovať. Pani Vosáhlová nevyberá záujemcov podľa sympatií, ale podľa 

prac.skúseností, praxe, s vynikajúcou nemčinou a najmä ktorí sú odvážni, majú silu bojovať a nevzdávať sa a majú odvahu 

veľmi ťažké začiatky podstúpiť, obetovať sa pre rodinou aj za cenu že na pár mesiacov ju opustia. Agentura je pri 

vybavovaní všetkých náležitostí nápomocná a riešia všetko okamžite. Preto by som chcela aj sa pridať a uistiť vaše 

prípadné pochybnosti, že spolupráca s DLF AG a pani Vosáhlovou je po mojich skusenostiach a iných sestier skutočne na 

veľmi profesionálnej úrovni, s okamžitým riešením a dalšou spoluprácou. Ja som pani Vosáhlovej vdačná za každú jej 

podporu, otvorenosť, pochopenie a porozumenie (aj ked to nemá so mnou ľahké), a spolupráca s ňou trvá až dodnes a 

dúfam, že na veeeľmi dlho. Po kontakte s p.Vosáhlovou všetko šlo ako po masle a veeeeľmi rýchlo, v pond sme sa 

kontaktovali, štvrtok a piatok bol schnuppern a pondelok zmluva. Nstupujem 15.9 do Pflegezentra Brunlliacker, zmluva 

podpísaná, obdobie balenia, stresu, smútku ale aj výzvy. Najviac sa teším, že príde rodinka za mnou a konečne budeme 

všetci spolu užívať naše radosti, starosti a nemusíme sa náhliť za prácou 150km a byť v neustálom strese.  

  

Pevne verím,že aspoň trošku vás zaujala moja recenzia. Dôležitá je dôveryhodnosť, na ktorú chcem poukázať, pretože 

to je najdôležitejšie so všetkých.  

   

  

  

S pozdravom    Bertokova Janka  

Dipl. Pflegefachfrau FH,  Slowakei 


