
P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia

1.

Monika Gallová

Slávnica 29.3.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje

2.

Silvia Slováčková

Dubnica nad Váhom 29.3.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje

3.
Edita Lacková

Trenčín 29.3.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 49 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 Trenčín v rámci NP "Podpora zamestnávania  UoZ prostredníctvom vybraných 

AOTP" v mesiaci marec 2016

Zoznam žiadateľov



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1. HOSS CORP, a.s., Trenčín

Karpatská 7537, 911 01  Trenčín 31.3.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Reionálny aspekt"; nedosiahnutie minimálneho 

počtu % za všetky posudzované kritériá; nesúlad 

s prioritami OP Ľudské zdroje

2.

DM ELSAD s. r. o., Nová Dubnica

SNP 844, 018 51  Nová Dubnica 29.3.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodného UoZ  v zmysle § 50 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 Trenčín v rámci NP "Podpora 

zamestnávania  UoZ prostredníctvom vybraných AOTP" mesiaci marec 2016.

Zoznam žiadateľov



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1. Andrea Némethová, Trenčín

28.októbra, 911 01  Trenčín

30.3.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

2. TOUCH GLASS s.r.o., Mníchova Lehota

913 21  Mníchova Lehota 352 30.3.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

3. DL Lauko, s.r.o., Trenčín

Ľudobíta Stárka 2614, 911 05  Trenčín

30.3.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

4. landart s. r. o., Trenčín

Zlatovská 2193/33, 911 05  Trenčín 30.3.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

5. WELLCORE, s. r. o., Žilina 

Lichardova 23, 010 01  Žilina

30.3.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

6.
Zuzana Šmahelová - BELLA MÓDA, Chocholná - 

Velčice

913 04  Chocholná - Velčice 3 30.3.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

7. D COMP Trenčín, s.r.o.

Dolný Šianec 1, 911 48  Trenčín

30.3.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

8. Art Metal, s. r. o., Trenčín

Kubranská 256/147, 911 01  Trenčín 30.3.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

9. DesignStone s.r.o., Dubodiel

913 23  Dubodiel 176

30.3.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 51a 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 Trenčín v rámci NP "Úspešne na trhu práce- Aktivita č.1" v mesiaci  

marec 2016.

Zoznam žiadateľov





P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1.
Aliis, n.o., Nemšová

Osloboditeľov 681/8, 914 41  Nemšová 30.3.2016

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské 

zdroje

2.

REFUGIUM, n.o., Trenčín

Súvoz 739, 911 01  Trenčín 30.3.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie minimálneho 

počtu % za všetky posudzované kritériá; nesúlad s 

prioritami OP Ľudské zdroje

3.

Spojená škola internátna, Trenčín

Ľ. Stárka 12, 911 05  Trenčín 30.3.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie minimálneho 

počtu % za všetky posudzované kritériá; nesúlad s 

prioritami OP Ľudské zdroje

4.

Obec Ladce

Hviezdoslavova 599, 018 63  Ladce 30.3.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie minimálneho 

počtu % za všetky posudzované kritériá; nesúlad s 

prioritami OP Ľudské zdroje

5.

Obec Omšenie

914 43  Omšenie 330 30.3.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie minimálneho 

počtu % za všetky posudzované kritériá; nesúlad s 

prioritami OP Ľudské zdroje

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle  § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v rámci NP "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných 

AOTP" Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín v mesiaci marec 2016.

Zoznam žiadateľov



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1.
MINOPOLIS s. r. o., Trenčín

Bazovského 2748/14, 911 08  Trenčín 4.4.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí PM  v zmysle § 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 Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny Trenčín, v rámci NP "Praxou k zamestnaniu" v mesiaci apríl 2016



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1.
DM ELSAD s. r. o., Nová Dubnica

SNP 844, 018 51  Nová Dubnica 25.4.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ v zmysle § 50 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 Trenčín v rámci NP "Podpora zamestnávania  UoZ prostredníctvom vybraných 

AOTP" v mesiaci apríl 2016.



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1. Jarmila Machová kadernícky salón, Tuchyňa

018 55  Tuchyňa 143

27.4.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

2.
HONORIUS - LAW & DETETIVE AGENCY, s. 

r. o., Trenčín

Smetanova 1655/7, 911 01  Trenčín 27.4.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

3. Dužek inštalácie, s. r. o., Skalka nad Váhom

Skalská Nová Ves 39, 913 31  Skalka nad Váhom

27.4.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

4. Peter Pleva - AUTOPEGA, Dolná Súča

913 32  Dolná Súča 847 27.4.2016

Získanie nedostatčného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 51a 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 Trenčín v rámci NP "Úspešne na trhu práce- Aktivita č.1" v mesiaci  

apríl 2016.

Zoznam žiadateľov



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1. Obec Dulov 018 52  Dulov 168 27.4.2016
Z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných 

prostriedkov v rámci NP Šanca na zamestnanie

2.

Obec Bohunice

018 52   Bohunice 103 27.4.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje

3.
Obec Dolná Súča

913 32  Dolná Súča 2 27.4.2016

Z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných 

prostriedkov v rámci NP Šanca na zamestnanie

4.
Obec Svinná

913 24  Svinná 141 27.4.2016

Z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných 

prostriedkov v rámci NP Šanca na zamestnanie

5.
Obec Horňany

913 24  Horňany 21 27.4.2016

Z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných 

prostriedkov v rámci NP Šanca na zamestnanie

6.
Obec Bobot

913 25  Bobot 56 27.4.2016

Z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných 

prostriedkov v rámci NP Šanca na zamestnanie

7.
Občianske združenie JUŽANIA - RC Južanček, Trenčín

Halalovka 11, 911 08  Trenčín 27.4.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; nesúlad s prioritami OP Ľudské 

zdroje

8.
Obec Kameničany

018 54 Kemeničany 39 27.4.2016
Z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných 

prostriedkov v rámci NP Šanca na zamestnanie

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie finančného  príspevku na podporu vytvorenia PM pre znevýhodnených UoZ o zamestnanie uverejných zamestnávateľov v zmysle § 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 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín v 

rámci NP "Šanca na zamestnanie" v mesiaci  apríl 2016

Zoznam žiadateľov



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1.

HONORIUS - LAW & DETECTIVE AGANCY, s. r. o., 

Trenčín

27.4.2016

Neefektévne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; získanie nedostatočného počtu 

% za kritérium "Regionálny aaspekt"

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie finančného  príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytorí PM v rámci NP "Praxou k 

zamestnaniu" v zmysle § 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 Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny Trenčín  v mesiaci  apríl 2016

Zoznam žiadateľov



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1. Základná škola s materskou školou Dubnica nad Váhom Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.5.2016 Nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

2.
Občianske združenie Trenčiansky ÚTULOK, Mníchova 

Lehota
Mníchova Lehota 315, 913 21  Mníchova Lehota 17.5.2016

Nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle  § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v rámci NP "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných AOTP" Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Trenčín v mesiaci  máj 2016.



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia

1.

Huňa František

Dubnica nad Váhom 18.5.2016

Nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje;  

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá

2. Blaho Dušan Motešice 31.5.2016

Nesúlad s finančným rozpočtom národného 

projektu PZ VAOTP

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 49 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 Trenčín v rámci NP "Podpora zamestnávania  UoZ prostredníctvom vybraných 

AOTP" v mesiaci máj 2016



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1. Juraj Poliak - Autoservis Poliak, Tuchyňa

018 55  Tuchyňa 20

26.5.2016
Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá; Nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje

2. Jaroslav Chochlík, Trenčín

Hrabovská 1, 911 05  Trenčín 26.5.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; Nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; Nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 51a 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 Trenčín v rámci NP "Úspešne na trhu práce- Aktivita č.1" v mesiaci  

máj 2016.



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1. DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce

913 11  Veľké Bierovce 266 24.5.2016

Neefektévne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; Získanie nedostatočného počtu 

% za kritérium "Regionálny aaspekt"; Nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované kritériá

2.
BK - International transport & trading company, s.r.o., 

Trenčín

Jána Derku 1587/55, 911 01  Trenčín 24.5.2016

Neefektévne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; Získanie nedostatočného počtu 

% za kritérium "Regionálny aaspekt"; Nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; Nesúlad s prioritami OP ĽZ

3. SBS DARK SHADOWS s.r.o., Trenčín

Východná 7134/9A, 911 08  Trenčín 24.5.2016

Neefektévne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; získanie nedostatočného počtu 

% za kritérium "Regionálny aaspekt"

4. LULEMIPA, s.r.o., Trenčín

Sadová 6686, 911 01  Trenčín 24.5.2016
Nesúlad s finančným rozpočtom národného projektu 

Cesta z kruhu nezamestnanosti

5. TTM Slovakia s. r. o., Pruské
018 52  Pruské 593 24.5.2016

Nesúlad s finančným rozpočtom národného projektu 

Cesta z kruhu nezamestnanosti

6. Camellia Queen s. r. o., Považská Bystrica
M.R. Štefánika 13, 017 01  Považská Bystrica 24.5.2016

Nesúlad s finančným rozpočtom národného projektu 

Cesta z kruhu nezamestnanosti

7.
KOVONA s. r. o., Trenčianske Stankovce

913 11  Trenčianske Stankovce 201 24.5.2016
Nesúlad s finančným rozpočtom národného projektu 

Cesta z kruhu nezamestnanosti

8.
Mgr. Žaneta Porubská IDYLKA PLUS, Dubnica nad 

Váhom Kollárova 1302/12, 018 41  Dubnica nad Váhom 24.5.2016

Nesúlad s finančným rozpočtom národného projektu 

Cesta z kruhu nezamestnanosti

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu vytvárania PM 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 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" v mesiaci  máj 2016

Zoznam žiadateľov



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia

1. Marienka Miloš Nová Dubnica 29.6.2016

Nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje;  

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá

2. Vráblová Michaela Ivanovce 29.6.2016

Nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje;  

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; 

3. Poláček Jaroslav Horná Súča 29.6.2016

Nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje;  

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; 

4. Guga Ján, MBA Trenčín 29.6.2016

Nesúlad s finančným rozpočtom národného 

projektu PZ VAOTP

5. Miklošová Slávka, Bc. Trenčín 29.6.2016

Nesúlad s finančným rozpočtom národného 

projektu PZ VAOTP

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 49 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 Trenčín v rámci NP "Podpora zamestnávania  UoZ prostredníctvom vybraných 

AOTP" v mesiaci jún 2016



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1. LIM PLUS, s.r.o.

Pod Juhom 3842/33, 911 01 Trenčín 29.6.2016
Nesúlad s prioritami OP ĽZ; Získanie nedostatočného 

počtu % za kritérium "Regionálny aspekt"

2. Richard Plaštiak

Drietoma 531, 913 03 29.6.2016

Nesúlad s prioritami OP ĽZ; Získanie nedostatočného 

počtu % za kritérium "Regionálny aspekt";  

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá 

3. Asemid, s.r.o.

Bratislavská 78, 911 01 Trenčín 29.6.2016
Nesúlad s prioritami OP ĽZ; Získanie nedostatočného 

počtu % za kritérium "Regionálny aspekt"

4. CNC Ferrum, s.r.o.

Partizánska 1280/8-9, 018 41  Dubnica nad Váhom 29.6.2016
Nesúlad s prioritami OP ĽZ; Získanie nedostatočného 

počtu % za kritérium "Regionálny aspekt"

5. Jozef Buček

Mikušovce 237, 018 57 29.6.2016
Nesúlad s prioritami OP ĽZ; Získanie nedostatočného 

počtu % za kritérium "Regionálny aspekt"

6. PhDr. Martina Matušková oriweb.sk
Sad kpt. Nálepku 50/20, 018 51 Nová Dubnica 29.6.2016

Nesúlad s prioritami OP ĽZ; Získanie nedostatočného 

počtu % za kritérium "Regionálny aspekt"

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu vytvárania PM 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 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" v mesiaci  jún 2016



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia

1. Chochlíková Radoslava Mníchova Lehota 26.7.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt";  Nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 49 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 Trenčín v rámci NP "Podpora zamestnávania  UoZ prostredníctvom vybraných 

AOTP" v mesiaci júl 2016



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia

1. Bellezze, s.r.o. Vyšný Žipov 229, 094 33 9.8.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt";  Nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí PM 

v rámci NP "Praxou k zamestnaniu" 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 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín  v mesiaci august 2016



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia

1. Modern Corporation, s.r.o. Hollého 781, 019 01 Ilava 26.7.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt";  Nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje; Nedosiahnutie minimálneho 

počtu % za všetky posudzované kritériá

2. KreaTivO, s.r.o. M.R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín 26.7.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt";  Nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje; Nedosiahnutie minimálneho 

počtu % za všetky posudzované kritériá

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na zriadenie CHD alebo CHP podľa §56 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 Trenčín v rámci NP "Podpora zamestnávania občanov so 

ZP" v mesiaci júl 2016

Zoznam žiadateľov



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia

1. Kukla Roman Drietoma 26.8.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt";  Nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje

2. Berec Peter, Ing. Trenčín 26.8.2016

Nesúlad s finančným rozpočtom národného 

projektu PZ VAOTP

3. Kluska Jozef Trenčín 26.8.2016

Nesúlad s finančným rozpočtom národného 

projektu PZ VAOTP

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 49 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 Trenčín v rámci NP "Podpora zamestnávania  UoZ prostredníctvom vybraných 

AOTP" v mesiaci august 2016



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

schválenia
Dôvod neschválenia

1. Teicher Roman Dubnica nad Váhom 26.8.2016

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá, Získanie nedostatočného 

počtu % za kritérium "Regionálny aspekt";  

Nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na SZČ v zmysle § 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 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, v rámci NP "Úspešne na trhu práce - Aktivita 

č.2" v mesiaci  august 2016

Zoznam žiadateľov



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia

1. KreaTivO, s.r.o. M.R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín 24.8.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; Nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; Neefektívne a neúčelné vynaloženie 

finančných prostriedkov

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na zriadenie CHD alebo CHP podľa §56 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 Trenčín v rámci NP "Podpora zamestnávania občanov so 

ZP" v mesiaci august 2016



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia

1. JUTOS, s.r.o. Michala Kišša 9, 911 05 Trenčín 9.9.2016

Nemá splnené §70 ods.7 zákona č.5/2004 Z.z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia PM pre znevýhodnených UoZ 50+ v rámci NP "Chceme byť aktívny na trhu 

práce 50+" 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 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín  v mesiaci september 2016



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia

1. Tomanová Monika Horná Poruba 27.9.2016

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov;  Získanie nedostatočného počtu % 

za kritérium "Regionálny aspekt";  

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá; Nesúlad s prioritami OP 

Ľudské zdroje

Zoznam žiadateľov

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 49 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 Trenčín v mesiaci september 2016



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1. Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.9.2016

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle  § 52a 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 Trenčín v mesiaci september 

2016

Zoznam žiadateľov



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo Dátum Dôvod  

1. Milan Bačinský - ELEXIS Žilinská 533/2, 914 01 Trenčianska Teplá 10.10.2016 Žiadateľ vzal žiadosť späť

Zoznam žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodného UoZ  v zmysle § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložených na  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín   v mesiaci október 2016

Zoznam žiadateľov



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia

1. Štefková Dana Košeca 4.11.2016

 Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt";  Nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; Nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 49 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 Trenčín v mesiaci november 2016

Zoznam žiadateľov



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1. CALYPSO AGENCY, s.r.o. Matúšova 60/6, 911 01 Trenčín 3.11.2016

Nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti;  

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt";  Nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodného UoZ  v zmysle § 50 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 Trenčín v  mesiaci november 

2016.

Zoznam žiadateľov



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo Dátum Dôvod  

1. ZAKLADANIE OK, s.r.o. Prúdy 93/4, 911 01 Trenčín 11.11.2016 Žiadateľ vzal žiadosť späť

Zoznam žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ v zmysle § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložených na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín v mesiaci november 2016

Zoznam žiadateľov



P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO Bydlisko/Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod  neschválenia

1. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého 27, 911 01 Trenčín 21.12.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; Nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; Nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

2.
Základná škola Novomeského

Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín 27.12.2016
Neschválenie poskytnutia príspevku riaditeľom 

úradu

3. Základná škola Východná 9, 911 08 Trenčín 27.12.2016

Neschválenie poskytnutia príspevku riaditeľom 

úradu

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle  § 52a 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 Trenčín v mesiaci december 

2016

Zoznam žiadateľov



P.č. Priezvisko, meno, titl. žiadateľa/FO/PO FO mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia

1. Buchtová Ľubica Veľká Hradná

2.1.2017

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; Nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; Nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

2. Hudecová Martina Trenčianska Teplá 2.1.2017

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionálny aspekt"; Nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá; Nesúlad s prioritami OP Ľudské zdroje

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 49 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 Trenčín v mesiaci január 2017

Zoznam žiadateľov


