
 Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.3 
Poskytovanie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci 

projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č.3   

 

Cieľová skupina   

 

- ZUoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ najmenej 1 

mesiac.  

- ZUoZ s vysokoškolským vzdelaním vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace. 

 

V prípade, ak zamestnávateľ v čase podávania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

nemá vybraného kandidáta, výber vhodného ZUoZ môže na žiadosť zamestnávateľa napr. 

prostredníctvom výberového konania zabezpečiť príslušný úrad, pred posudzovaním žiadosti 

o poskytnutie finančného príspevku. 

 

Finančný príspevok 

 

Finančný príspevok sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto 

prijme do pracovného pomeru ZUoZ z oprávnenej cieľovej skupiny,  ak je pracovný pomer 

dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.  

 

Finančné príspevky sa poskytujú mesačne, a to: 

uzatvorením pracovného pomeru na dobu neurčitú sa príspevky poskytujú najdlhšie po dobu 

6 mesiacov. Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nebude meniť 

(nevalorizuje sa). Po uplynutí podpornej doby bude zamestnávateľ povinný udržať 

podporované pracovné miesto po dobu minimálne 3 mesiace (bez finančného príspevku). 
 

Finančný príspevok  poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode vytvorí 

pracovné miesto.  

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a povinné prílohy v písomnej podobe žiadateľ 

predkladá v jednom origináli (poštou, osobne), alebo prostredníctvom elektronickej schránky 

na územne príslušný úrad, kde žiadateľ vytvára pracovné miesto. 

V rámci tohto opatrenia nie je možné na toho istého ZUoZ opätovne poskytnúť finančný 

príspevok. 

 

Finančný príspevok na Opatrenie č. 3 nemôže byť poskytnutý zamestnávateľovi na ZUoZ, ak 

bol na neho poskytnutý finančný príspevok v rámci aktivity č. 2 , alebo aktivity č. 3 projektu 

„Pracuj, zmeň svoj život“.  

Zamestnávateľ môže požiadať o finančný príspevok v rámci tohto opatrenia maximálne 

na 4 pracovné miesta. 

 

Výška finančného príspevku 

 

Mesačná výška príspevku je 80 % z CCP zamestnanca, najviac však vo výške 65 % MCCP  

ustanovenej na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok  2022 je 

príspevok najviac vo výške 567,69 €.  

 

Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný 

pracovný čas.  



 

Ak bude pracovný pomer dohodnutý v rozsahu menej ako je rozsah ustanoveného týždenného 

pracovného času, výška príspevku sa pomerne kráti. 

 

Výška finančného príspevku bude v priebehu implementácie projektu upravovaná  v závislosti 

od valorizácie minimálnej mzdy ustanovenej na príslušný kalendárny rok 

 

 

Informácie Vám poskytne: 

 

Mgr. Jana Mečiarová 

tel. č. 058/2445402 

email:    jana.meciarova@upsvr.gov.sk 

osobne na UPSVR v Revúcej, Ul. Gen. Viesta 1103/4, 4. poschodie – č.dverí 401 

mailto:%20jana.meciarova@upsvr.gov.sk

