
1. 2. 3. 4.

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

1. Marianna Ručkayová, Mgr. Piešťany 27.2.2019

2.  Dušan Oršulák, Ing. Piešťany 27.2.2019

1. 2. 3. 4.

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

1 Michal Halán Hlohovec 27.2.2019

1. 2. 3. 4.

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

1. Mesto Vrbové Vrbové 26.2.2019

1. 2. 3. 4.

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

1. Mesto Vrbové Vrbové 26.2.2019

1. 2. 3. 4.

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

1 Materské centrum Úsmev Piešťany 26.2.2019

1. 2. 3. 4.

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

1. Zdenka Rybáriková, Mgr. Piešťany 26.2.2019

2. Juraj Šimo - O.P.O.M. Piešťany 26.2.2019

3. OZ Samaria Hlohovec 26.2.2019

4. SAPA, s.r.o. Piešťany 26.2.2019

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" Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v mesiaci február 2019

Zoznam žiadateľov

Zoznam žiadateľov

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 február 2019

Zoznam žiadateľov

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 2019

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 52a Príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou 

dobrovoľníckej služby 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 2019

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 február 2019

Zoznam žiadateľov

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

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 2019

Zoznam žiadateľov



1. 2. 3. 4.

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

1. ALTREND, s.r.o. Hlohovec 26.2.2019

2. Ing. Ladislav Sabo - VÍNO SABO Vrbové 26.2.2019

1. 2. 3. 4.

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

1. Obec Trakovice Trakovice 26.2.2019

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta 

pre ZUoZ vo veku 50 rokov a viac 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 "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)" Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v mesiaci február 

2019

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta 

v prvom pravidelnom platenom zamestnaní v zmysle § 51a 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. 1 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v 

mesiaci február 2019

Zoznam žiadateľov


