
NP „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 3“ 

 
Poskytovanie príspevkov na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie 

a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci 

národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 3“ podľa 

§ 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

Národný projekt sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej 

len „MK SR“). 

Realizácia národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 

3“ v roku 2015 je  určená pre zamestnávateľské subjekty (občianske združenia, neziskové 

organizácie, nadácie, obce alebo aj iné právnické osoby), ktorým bola schválená dotácia 

zmysle zákona č. 434/2010 Z .z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR v znení zákona č. 

79/2013 Z. z. a zákona č. 284/2014 Z. z. v rámci dotačného programu „Obnovme svoj dom“, 

kde bol vytvorený špeciálny podprogram na obnovu kultúrneho dedičstva pomocou 

nezamestnaných - 1.4 Obnova a konzervácia torzálnej architektúry.  

 

Aktívnym opatrením na trhu práce na účely tohto projektu je podpora vytvárania 

krátkodobých pracovných miest pre UoZ a znevýhodnených UoZ s tým, že oprávnenému 

zamestnávateľovi,  ktorý vytvorí pracovné miesto na obnovu kultúrnej pamiatky a  obsadí ho  

UoZ alebo znevýhodneným UoZ bude poskytnutý finančný príspevok na úhradu celkovej 

ceny práce  zamestnanca prijatého na vytvorené pracovné miesto a ďalšie finančné príspevky 

na úhradu nákladov na stravné, úrazové poistenie, nákup pracovných odevov, obuvi 

a osobných ochranných pracovných prostriedkov a na úhradu časti nákladov na povinnú 

lekársku prehliadku pri nástupe do zamestnania. 

 

Časový harmonogram realizácie projektu 
 

Aktivity Začiatok realizácie 

aktivity 

Ukončenie realizácie 

aktivity 

Prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevku od  04/2015 -  

Podpisovanie dohôd o poskytnutí príspevku od 04/2015 do vyčerpania finančných 

prostriedkov 

Úhrada príspevkov konečným užívateľom 05/2015 11/2015 

 

Celková dĺžka realizácie projektu je február 2015 – november  2015. 

 

Cieľová skupina 
 

- uchádzač o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, 

- znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti. 

 

UoZ a ZUoZ môže byť zaradený do projektu najskôr odo dňa nasledujúceho po dni doručenia 

oznámenia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. 

 

 

 



Oprávnení žiadatelia 
 

Zamestnávatelia, ktorým bola schválená dotácia v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o 

poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR v znení zákona č. 79/2013 Z. z. a zákona č. 

284/2014 Z. z. v rámci dotačného programu „Obnovme svoj dom“, podprogram na obnovu 

kultúrneho dedičstva pomocou nezamestnaných - 1.4. Obnova a konzervácia torzálnej 

architektúry: 

- obec, mesto, 

- občianske združenie, 

- nadácia, 

- nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, 

- iná právnická osoba, ktorá vykonáva oprávnené činnosti v oblasti obnovy kultúrneho 

dedičstva. 

 

 

 
 


