
Por.           

číslo
Meno Predmet podnikania Stanovisko komisie

1 Ing. Josef Guťan Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou kladné stanovisko

2 Mgr. Miroslava Simanová Prevádzkovanie cestovnej agentúry  kladné stanovisko

3 Michal Greksák Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov kladné stanovisko

4 Ing. arch. Katarína Pivková Vypracovanie stavebných projektov kladné stanovisko

Por.           

číslo
Meno Predmet podnikania Stanovisko komisie

1 Ing. Andrea Ondrušová Účtovnícke a audítorské činnosti  kladné stanovisko

2 Ing. Katarína Fischerová Architektonické činnosti kladné stanovisko

Por.           

číslo
Meno Predmet podnikania Stanovisko komisie

1 Jana Gajdošová, Ing. Reklamné a marketingové služby kladné stanovisko

2 Peter Michalka Ostatné špecializované stavebné práce kladné stanovisko

3 Michal Majling Ostatné špecializované stavebné práce kladné stanovisko

4 Martin Výlupok Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi kladné stanovisko

5 Lenka Kučerová, Mgr. Odevná výroba kladné stanovisko

Zoznam schválených  žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.5/2004 Z.z. o 

službách zamestnanosti -09.11.2022

Zoznam schválených  žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.5/2004 Z.z. o 

službách zamestnanosti -06.10.2022

Zoznam schválených  žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.5/2004 Z.z. o 

službách zamestnanosti - 07.12.2022



Por.           

číslo
Meno Predmet podnikania Stanovisko komisie

1 Daniela Žilková Cerovská, Ing. Vypracovanie stavebných projektov kladné stanovisko

2 Jozef Bariak, Ing. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve kladné stanovisko

3 Silvia Končoková, Mgr. PaedDr., PhD. Prevádzka športových zariadení kladné stanovisko

4 Martina Hrivnáková, Ing. Špecializované dizajnérske činnosti kladné stanovisko

5 Zuzana Vinarčíková, Mgr. Špecializované dizajnérske činnosti kladné stanovisko

6 Lenka Haringová, Ing. Ostatné osobné služby kladné stanovisko

7 Martin Lapka Inštalácia vykurovacích systémov kladné stanovisko

Por.           

číslo
Meno Predmet podnikania Stanovisko komisie

1 Ing. arch. Martina Cesnaková Archtektonické činnosti kladné stanovisko

2 Pavol Greško Prevádzka športových zariadení kladné stanovisko

3 Marek Jaša Ostatné stavebné a kompletizačné a dokončovacie práce kladné stanovisko

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov  zo dňa 

09.09.2022

Zoznam schválených  žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.5/2004 Z.z. o 

službách zamestnanosti - 09.09.2022

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov  zo dňa 

09.08.2022

Zoznam schválených  žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.5/2004 Z.z. o 

službách zamestnanosti - 09.08.2022



Por.           

číslo
Meno Predmet podnikania Stanovisko komisie

1 Andrea Piatriková Kadernícke a kozmetické služby kladné stanovisko

2 Dana Kubečková Výroba chleba, pečiva a koláčov kladné stanovisko

Por.           

číslo
Meno Predmet podnikania Stanovisko komisie

1 Peter Šramko Ostátné čistiace činnosti kladné stanovisko

2 Ing. Ivana Kýpeťová Reklama a prieskum trhu kladné stanovisko

Zoznam schválených  žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.5/2004 Z.z. o 

službách zamestnanosti - 16.02.2022

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov  zo dňa 

17.01.2022

Zoznam schválených  žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.5/2004 Z.z. o 

službách zamestnanosti - 17.01.2022

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov  zo dňa 

16.02.2022



Por.           

číslo
Meno Predmet podnikania Stanovisko komisie

1 Ing. Mária Viktorová Účtovnícke činnosti, vedenie účtovných kníh kladné stanovisko

2 Ing. Simona Gačevičová Odevná výroba kladné stanovisko

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov  zo dňa 8.12.2021

Zoznam schválených  žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.5/2004 Z.z. o 

službách zamestnanosti - 8.11.2021



Por.           

číslo
Meno Predmet podnikania Stanovisko komisie

1 Ing. Peter Malysa Vedenie účtovníctva kladné stanovisko

2 Anna Múková Kaderícke a kozmetické služby kladné stanovisko

3 Mgr.art. Zuzana Tuhárska Dizajnérske činnosti kladné stanovisko

4 Marek Novotňák Reklamné a marketingové služby kladné stanovisko

5 Veronika Máľusová Činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov kladné stanovisko

6 Mgr. Emília Husovcová administratívne pomocné činnosti kladné stanovisko

7 Lucia Baranová cukrárska výroba kladné stanovisko

8 Mgr. Jana Kačalová
Činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (vypracovávanie 

projektov) kladné stanovisko

9 Veronika Lichá ostatné čistiace činnosti kladné stanovisko

10 Beáta Šikulová kadernícke a kozmetické služby kladné stanovisko

11 Bc. Simona Zaťková fotografické činnosti kladné stanovisko

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov  zo dňa 

18.11.2021

Zoznam schválených  žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.5/2004 Z.z. o 

službách zamestnanosti - 18.11.2021



Por.           

čísl

o

Meno a priezvisko Predmet podnikania Stanovisko komisie

1
Matej Bučko Prenájom strojov a zariadení

záporné stanovisko

Por.           

čísl

o

Meno a priezvisko Predmet podnikania Stanovisko komisie

1
Matej Bučko Maloobchod

záporné stanovisko

Por.           

čísl

o

Meno a priezvisko Predmet podnikania Stanovisko komisie

1 Mgr. Lenka Kučerová Maloobchod a veľkoobchod záporné stanovisko

Por.           

čísl

o

Meno a priezvisko Predmet podnikania Stanovisko komisie

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov  zo 

dňa 16.02.2022

Zoznam neschválených  žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods.1 písm. c) zákona 

č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti - 16.02.2022

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov  zo 

dňa 07.12.2022

Zoznam neschválených  žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods.1 písm. c) zákona 

č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti - 07.12.2022

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov  zo 

dňa 09.11.2022

Zoznam neschválených  žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods.1 písm. c) zákona 

č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti - 09.11.2022

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov  zo 

dňa 09.08.2022

Zoznam neschválených  žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods.1 písm. c) zákona 

č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti - 09.08.2022



1 Katarína Sabóová Poradenské služby záporné stanovisko

2 Dana Homolová
Administratívne a kancelárske činnosti

záporné stanovisko

3 Ing. Katarína Ďurčová
Poradenské služby

záporné stanovisko

4 Mgr. Miroslava Čurilla Ostatné vzdelávanie záporné stanovisko



Por.           

čísl

o

Meno a priezvisko Predmet podnikania Stanovisko komisie

1 Samuel Gálus Výroba ostatných výrobkov z betónu, sádry a cementu záporné stanovisko

2 Katarína Sabóová Poradenské služby klient sa nedostavil

Por.           

čísl

o

Meno a priezvisko Predmet podnikania Stanovisko komisie

1 Ivana Gromová výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov záporné stanovisko

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov  zo 

dňa 18.11.2021

Zoznam neschválených  žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods.1 písm. c) zákona 

č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti - 18.11.2021

Komisia zriadená na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľských zámerov  zo 

dňa 17.01.2022

Zoznam neschválených  žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle  -  § 54 ods.1 písm. c) zákona 

č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti - 17.01.2022


