
1. 2. 3. 4.

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

1. Obec Jalšové Jalšové 24.2.2020

1. 2. 3. 4.

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

1.
Poľmohospodárske výrobné a obchodné 

družstvo Kočín
Kočín 24.2.2020

2. Ing. Peter Obertáš - OBE Piešťany 24.2.2020

3. Adriana Zedníčková - ADRIA Rakovice 24.2.2020

4. Škôlkárik a Školáčik, n.o. Malženice 24.2.2020

5. PODNIKATEĽKY s.r.o. Trenčianska Turná 24.2.2020

1. 2. 3. 4.

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

1. Karin Petrášová Trakovice 24.2.2020

2. Tomáš Šnajdar Piešťany 24.2.2020

3. Veronika Jirků Leopoldov 24.2.2020

1. 2. 3. 4.

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

1.
Mgr. Marek Kalinčík - C & M Language 

Servises
Piešťany 24.2.2020

1. 2. 3. 4.

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

1. Obec Ratnovce Ratnovce 26.2.2020

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54 ods. 1 písm. c) Poskytovanie finančných  príspevkov na podporu  

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

rámci projektu „Pomôž svojej obci“  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v mesiaci február 2020

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 50j  Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnaosti 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 február 2020

Zoznam žiadateľov

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 február 2020

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 február 2020

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle 

zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci NP "Úspešne na 

trhu práce" - Aktivita č. 2 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v mesiaci február 2020

Zoznam žiadateľov


