
1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa, /FO/PO FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/PO Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia žiadosti o poskytnutie príspevku

1. Maroš Púpala, Ing. Zvolen 13.4.2022

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                              

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

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

rozpočtoých pravidlách..,                                        

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt"

2. Tomáš Beník Zvolen 13.4.2022

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                              

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

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

rozpočtoých pravidlách..,                                        

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt"

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP   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 Zvolen za 

rok  2022 - "Chyť sa svojej šance" - opatrenie č.1

Zoznam žiadateľov v mesiaci 04/2022



3. Stanislav Markovič Sliač 13.4.2022

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                              

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

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

rozpočtoých pravidlách..,                                        

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt"

1. 2. 3. 4. 5.

P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa, /FO/PO FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/PO Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia žiadosti o poskytnutie príspevku

1. Ing. Marek Hric Zvolen 20.5.2022

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                                                                  

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt"

2. Veronika Luttyová Banská Bystrica 20.5.2022

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                                                                  

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt"

3. Ján Ďurica Detva 20.5.2022

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                                                                  

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt"

4. Matúš Slovák Zvolenská Slatina 20.5.2022

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                                                                  

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt"

5. Kristína Kališová Krupina 20.5.2022

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                                                                  

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt"

Zoznam žiadateľov v mesiaci 05/2022



6. Mário Drozdík Horný Badín 20.5.2022

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                                                                  

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt"

7. Kristína Hroncová Detva 20.5.2022

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                                                                  

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt"

8. Milan Ľavrinčik Zvolen 20.5.2022

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                                                                  

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt"


