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Podpora  samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)  v rámci 

národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č.1 

 
 

CIEĽOVÁ SKUPINA  
           

 znevýhodnení UoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti, vedení evidencii UoZ najmenej 1 
mesiac  

 znevýhodnení UoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti s vysokoškolským vzdelaním vedení 
v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace  

 ZUoZ, ktorí budú ako samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len SZČO“) prevádzkovať samostatne 
zárobkovú činnosť (ďalej len „SZČ“)  v rôznych odvetviach napr. v zmysle zákona č. 455/1991 
o živnostenskom podnikaní, alebo v zmysle osobitných predpisov, pracovné miesto na 
samozamestnanie môže znevýhodnený UoZ vytvoriť aj v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby ako 
samostatne hospodáriaci roľník.  

 ZUoZ musí vykonávať SZČ nepretržite najmenej dva roky   
 
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti je uchádzač o 
zamestnanie, ktorý je: 

 občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na 
povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne 
platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),  

 občan starší ako 50 rokov veku,  

 občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov 
(ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),  

 občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu, 

 občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do 
evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,  

 štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková 
ochrana,  

 občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho starostlivosť alebo 
s viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred 
skončením povinnej školskej dochádzky,  

 občan so zdravotným postihnutím. 
 

VÝŠKA   PRÍSPEVKU  

Príspevok sa poskytuje príjemcovi  - UoZ vo výške 5 600 EUR  formou jednorazového príspevku 

vopred. 

 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

Za oprávnené náklady sa považujú tie náklady, ktoré vznikli príjemcovi príspevku v súvislosti so začatím 

prevádzkovania a ďalším prevádzkovaním alebo vykonávaním konkrétnej SZČ príjemcu príspevku, s ktorým 

úrad uzatvoril dohodu o poskytnutí príspevku, vznikli dňom účinnosti dohody, vyplývajú zo schváleného 

podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov, vznikli v oprávnenom období národného projektu a v 

súvislosti s uzatvorenou dohodou. V rámci podnikateľského zámeru - kalkulácie nákladov uvedie žiadateľ 

konkrétne predmety, zariadenie, vybavenie nevyhnutné pre výkon svojej podnikateľskej činnosti, ktoré 

predpokladá zakúpiť, poplatky za služby, ktoré predpokladá uhradiť zo získaného príspevku a ďalšie 
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nevyhnutné výdavky súvisiace so začatím prevádzkovania alebo vykonávania SZČ jej ďalším prevádzkovaním, 

ktorých nevyhnutnosť predpokladá pre výkon svojej činnosti, Národný projekt „Chyť sa svojej šance“ 

Opatrenie č. 1 „Podpora SZČO“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Strana 11 pričom ku každej položke zadá 

aj prieskum trhu (3 cenové ponuky) pre konkrétny predmet/vybavenie/službu. 

Za oprávnené výdavky môžu byť považované len výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorenou dohodou o 

poskytnutí príspevku uzatvorenou v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 1 

„Podpora SZČO“, najskôr dňom začatia prevádzkovania SZČ, uvedeným na príslušnom doklade, ktorý 

oprávňuje príjemcu príspevku k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ, vyplývajú zo schváleného 

podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov, boli vynaložené na nákup nového, nepoužitého zariadenia 

resp. vybavenia slúžiaceho prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ, príjemca príspevku ním v minulosti 

žiadnym spôsobom nedisponoval, boli skutočne vynaložené v rámci oprávneného obdobia národného 

projektu a uhradené príjemcom príspevku z poskytnutého príspevku najneskôr do 31.08.2023 a za 

predpokladu, že sú nevyhnutne potrebné na uspokojivé prevádzkovanie alebo vykonávanie SZČ, výlučne s 

ňou súvisia, sú identifikovateľné, riadne odôvodnené, preukázané, primerané, evidované v účtovníctve 

príjemcu príspevku v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi, rozpísané podľa jednotlivých 

položiek, nie sú považované za neoprávnené, spĺňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti 

a účinnosti. 

Oprávnenými sú výdavky, ktoré vznikli príjemcovi príspevku v súvislosti so začatím a následným 

prevádzkovaním alebo vykonávaním SZČ, vynaložené na nákup nového vybavenia/zariadenia od prvého dňa 

začatia prevádzkovania alebo vykonávania SZČ označeného v príslušnom doklade osvedčujúceho žiadateľa k 

prevádzkovaniu alebo vykonávania SZČ, uhradené najneskôr do 31.08.2023.  

 

Výdavky použité pred dňom začatia prevádzkovania alebo vykonávania SZČ a výdavky použité po 

31.08.2023 budú považované za neoprávnené. 

 

 

 UPOZORNENIE: Finančný príspevok na Opatrenie č. 1 nemôže byť poskytnutý znevýhodnenému UoZ, 
ktorému bol v minulosti poskytnutý príspevok na SZČ v rámci opatrenia AOTP ( §49,§57,) alebo v rámci 
NP Úspešne na trhu práce –aktivita 2, NP Cesta na trh práce –aktivita č. 4, NP Cesta na trh práce 2-
opatrenie č.3 , pred menej ako 3 rokmi odo dňa začatia prevádzkovania SZČ. 

 Opätovne tomu istému znevýhodnenému UoZ v rámci tohto projektu a tohto opatrenia 
a znevýhodnenému UoZ, ak mu bol poskytnutý príspevok v rámci NP Pracuj zmeň svoj život-Aktivity 

č.1.  
 

 

 

 

 

 

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

Oddelenie AOTP a ESF, Referát AOTP - zamestnávateľ, č. kancelárie 304 

Bc. Andrea Hrivnáková Romoková, č.t. 047/2450304          e-mail: andrea.hrivnakovaromokova@upsvr.gov.sk 

 

 

 

 

 

mailto:lydia.babikova@upsvr.gov.sk

