
 

     Podpora zamestnávania znevýhodneného UoZ v  rámci NP „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.  

 

Oprávnení žiadatelia: Zamestnávatelia podľa  § 3 , okrem odseku 2 písm d)  – zákona 

o službách zamestnanosti .  
 

UPOZORNENIE: 
 pracovné miesto nemôže byť obsadené ZUoZ, ktorého posledným zamestnávateľom 

pred zaradením do evidencie UoZ bol zamestnávateľ, ktorý žiada o príspevok, okrem 

prípadov, ak bolo PM podporené v rámci AOTP podľa zákona o službách 

zamestnanosti alebo ak ZUoZ pracoval na dohodu o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru.  

 poznámka: Ak bol posledným zamestnávateľom pred zaradením do evidencie UoZ v 

dĺžke menej ako tri roky (napr. 3 roky mínus 1deň pred zaradením do evidencie UoZ), 

takýto ZUoZ nemôže byť zaradený do projektu. Ak bol posledným zamestnávateľom 

pred zaradením do evidencie UoZ v dĺžke tri roky vrátane a viac, môže byť ZUoZ do 

projektu zaradený. 

 do Opatrenia č. 3 môžu byť zaradení znevýhodnení UoZ len raz bez možnosti 

opakovaného zaradenia. 

 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.  

 
 

Finančný príspevok:  
 

 mesačná výška príspevku je  najviac vo výške 567,69 € pri plnom pracovnom úväzku, 

pracovný pomer sa uzatvára na dobu neurčitú, s podmienkou zamestnávania po dobu 

minimálne 9 mesiacov. Finančné príspevky sa poskytujú mesačne najviac počas 6 

mesiacov  
 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. 

 po uplynutí podpornej doby bude zamestnávateľ povinný udržať podporované pracovné 

miesto po dobu minimálne 3 mesiace (bez finančného príspevku), ak PM neudrží, musí 

vrátiť pomernú časť príspevku  

 dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nebude meniť (nevalorizuje 

sa)  
 

 

Bližšie informácie o poskytovaní príspevku poskytne:  

Mgr. Martina Kiapešová  č.t. 047/2450 401, e-mail: martina.kiapesova@upsvr.gov.sk, č. kancelárie 302 

UPSVR, Čerenčianska 18, Rimavská Sobota, Oddelenie AOTP a ESF, referát zamestnávateľa   
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