
1. 2. 3. 4.

P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/ PO Sídlo Dátum schválenia

1. Ing. Daniela Malovcová - DAMA  Ratkovce 13.12.2019

1. 2. 3. 4.

P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/ PO Sídlo Dátum schválenia

1. HAMA Technology s.r.o. Hlohovec 17.12.2019

1. 2. 3. 4.

P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/ PO Sídlo Dátum schválenia

1. Základná škola s materskou školou                      Moravany nad Váhom 13.12.2019

1. 2. 3. 4.

P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/ PO Sídlo Dátum schválenia

1. Meva sport Sk s.r.o.  Koplotovce 13.12.2019

2. SPLINT, spol. s r.o. Tepličky 13.12.2019

3. Samma, s.r.o. Hlohovec 13.12.2019

1. 2. 3. 4.

P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/ PO Sídlo Dátum schválenia

1. Maroš Siebenstich SIEBENSTICH Hlohovec 13.12.2019

2. PRIVATdebt s.r.o. Hlohovec 13.12.2019

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť zákona č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v 

mesiaci december 2019

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o 

zamestnanie v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v mesiaci december 2019

Zoznam žiadateľov

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54 ods. 1 písm. c) Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest v 

zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci projektu 

„Pracuj v školskej kuchyni“ Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v mesiaci december 2019

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) Príspevok na mentorované zapracovanie a prax u 

zamestnávateľa, ktorý vytvorí PM v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ktorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v rámci NP "Praxou k zamestnaniu 2" Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v mesiaci december 2019

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre 

UoZ/ZUoZ v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ktorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci 

NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života" Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v mesiaci december 2019


