
 
 

 

§54 Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ / znevýhodnených 

UoZ  v  rámci národného projektu (NP)  „Cesta na trh práce 3“ – opatrenie č.1 

 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA – UoZ, najmä znevýhodnení UoZ (ZUoZ) podľa § 8 odst.1 zákona o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o službách 

zamestnanosti), evidovaní v rámci oprávneného územia realizácie NP  

 

Finančný príspevok je možné poskytnúť v okresoch: Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, 

Sobrance , Trebišov, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Bardejov, Medzilaborce, Snina, 

Levoča, Gelnica, Košice-okolie, Michalovce, Stropkov . 

 

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK podáva zamestnávateľ na úrade, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto  

vytvorí. 

 

OPRÁVNENÍ   ŽIADATELIA - zamestnávateľ  podľa §3 zákona o službách zamestnanosti.  

 

CHARAKTERISTIKA PODPOROVANÉHO PRACOVNÉHO MIESTA 

Úrad poskytne finančný príspevok zamestnávateľovi, ktorý prijme na vytvorené pracovné miesto UoZ, 

najmä znevýhodnených UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak je pracovný pomer dohodnutý v rozsahu 

najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času: 

- na dobu určitú, minimálne 17 mesiacov (poskytovanie príspevku 12 mesiacov a 5 mesiacov udržanie PM ) 

alebo  

- na neurčitý čas s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 20 mesiacov (poskytovanie príspevku 

15 mesiacov a 5 mesiacov udržanie PM). 

 

UPOZORNENIE:  

 

Pracovné miesto nemôže byť obsadené UoZ, ktorého posledným zamestnávateľom pred zaradením do 

evidencie UoZ bol zamestnávateľ, ktorý žiada o príspevok, okrem prípadov, ak bolo pracovné miesto 

podporené v rámci AOTP podľa zákona o službách zamestnanosti alebo ak UoZ pracoval na dohodu 

o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 

 

Finančný príspevok na Opatrenie č. 1 nemôže byť poskytnutý pre UoZ/ ZUoZ, ak mu bol poskytnutý 

finančný príspevok v rámci aktivity č. 1 NP Cesta na trh práce alebo v rámci opatrenia č.1 NP Cesta na 

trh práce 2.  V rámci tohto opatrenia nie je možné na toho istého UoZ/ZUoZ opätovne poskytnúť 

finančný príspevok.  

 

VÝŠKA PRÍSPEVKU  

Mesačná výška príspevku je 85% z CCP zamestnanca, najviac však vo výške MCCP ustanovenej 

na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok 2021 je to max. 842,28  EUR.  

Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný 

pracovný čas. Ak bude pracovný pomer dohodnutý v rozsahu menšom ako je rozsah ustanoveného 
týždenného pracovného času, výška finančného príspevku sa pomerne kráti. 

Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nevalorizuje. 

Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok. 

Bližšie informácie o poskytovaní príspevku poskytne ÚPSVR so sídlom Čerenčianska 18, Rimavská Sobota 

Oddelenie AOTP a ESF,  číslo  kancelárie 307 

Ing. Barbora Valaskaiová   č.t. 047/24 50 307          e-mail: Barbora.Valaskaiova@upsvr.gov.sk  


