
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. 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 HC 07 DETVA s.r.o. Detva 19.6.2017
získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

„Regionálny aspekt“

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP 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 Zvolen za rok 2017.

Zoznam žiadateľov v mesiaci  1/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci  6/2017



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. 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. Vlasta Kolláriková-EKONOMISERVIS, 

Lutila
Lutila 15.6.2017

získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

„Regionálny aspekt“

2 HC 07 DETVA s.r.o. Detva 15.6.2017
získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

„Regionálny aspekt“

3 HPN stav, s.r.o. Očová 20.6.2017
získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

„Regionálny aspekt“

4 EmcoSale, s.r.o. Zvolen 20.6.2017
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

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP  na podporu vytvorenia pracovného miesta pre 

znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci projektu " 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 Zvolen za rok 2017.

Zoznam žiadateľov v mesiaci  1/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci  6/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci  10/2017



1 Spojená škola Dudince Dudince 23.10.2017

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona 523/2004 Získanie 

nedostatočného počtu % za kritérium  „Regionálny 

aspekt "                                           Nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované kritériá                                                   

iné dôvody- vyčerpanie finančných prostriedkov  NP 

Praxou k zamestnaniu

2 AD control s.r.o. Detva 19.10.2017
 iné dôvody- vyčerpanie finančných prostriedkov  NP 

Praxou k zamestnaniu



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. 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 Obec Bzovík Bzovík 27.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  

2 Obec Dolný Badín Dolný Badín 27.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  

3 Obec Domaniky Domaniky 27.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 50j 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 2017.

Zoznam žiadateľov v mesiaci  1/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci  4/2017



4 Obec Ladzany Ladzany 27.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  

5 Kultúrne centrum A. Sládkoviča Detva 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  



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. 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 Ivana Vargovská Hontianske Nemce 16.3.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, nezískanie  

dostatočného počtu bodov za regionálny aspekt, 

nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá, neefektívne a neúčelné vynaloženie FP

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 Matej Paľko Detva 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  

Zoznam neschválených žiadosti 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 Zvolen za rok 2017.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 1/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 3/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 4/2017



2 Ivan Golian, Bc. Detva 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  

3 Terézia Sekerešová Detva 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  

4 Ján Kalamár Hriňová 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  

5 Lea Cázerová Zvolen 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  

6 Ján Dulovič, Mgr. Poprad 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  

7 Jozef Záchenský Budča 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  



8 Mgr.art. Juraj Lukáč Zvolen 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  

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. Mária Kaštierová Zvolen 22.5.2017
nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá  

2 Anna Ďuricová Detva 22.5.2017
nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá  

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 Ružena Bartošová Hontianske Tesáre 20.6.2017
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. Dominika Bombalová Zvolen 19.10.2017

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona 523/2004 

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá

Zoznam žiadateľov v mesiaci 10/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 6/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 5/2017



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 Mesto Detva Detva 15.2.2017

 nesúlad s prioritami podpory   nezískanie dostatočného počtu 

bodov za regionálny aspekt, nedosiahnutie minimálneho 

počtu %  za všetky posudzované kritériá

2 Obec Klokoč Klokoč 15.2.2017

 nesúlad s prioritami podpory   nezískanie dostatočného počtu 

bodov za regionálny aspekt, nedosiahnutie minimálneho 

počtu %  za všetky posudzované kritériá

3 Obec Podkriváň Podkriváň 15.2.2017

 nesúlad s prioritami podpory   nezískanie dostatočného počtu 

bodov za regionálny aspekt, nedosiahnutie minimálneho 

počtu %  za všetky posudzované kritériá

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
Domov dôchodcov a domov sociálnych 

služieb
Krupina 24.3.2017  nesúlad s prioritami podpory   zamestnanosti

2 Obec Dolný Badín Dolný Badín 24.3.2017

 nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti,   nezískanie 

dostatočného počtu bodov za regionálny aspekt, 

nedosiahnutie minimálneho počtu %  za všetky posudzované 

kritériá

3 Obec Ladzany Ladzany 24.3.2017  nesúlad s prioritami podpory   zamestnanosti

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP 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 Zvolen za rok 2017.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 2/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 3/2017



4 Obec Sudince Sudince 24.3.2017

 nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti,   nezískanie 

dostatočného počtu bodov za regionálny aspekt, 

nedosiahnutie minimálneho počtu %  za všetky posudzované 

kritériá

5 Obec Uňatín Uňatín  nesúlad s prioritami podpory   zamestnanosti

6 Obec Dúbravy Dúbravy 16.3.2017
 nesúlad s prioritami podpory zamestnnaosti, nedosiahnutie 

minimálneho počtu %  za všetky posudzované kritériá

7 Materská škola, Štefánika Detva 16.3.2017
 nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, nedosiahnutie 

minimálneho počtu %  za všetky posudzované kritériá

8 Kultúrne centrum A.Sládkoviča Detva 16.3.2017
 nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, nedosiahnutie 

minimálneho počtu %  za všetky posudzované kritériá

9 Špeciálna základná škola Detva 16.3.2017
 nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, nedosiahnutie 

minimálneho počtu %  za všetky posudzované kritériá

10 Mesto Hriňová Hriňová 16.3.2017
 nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, nedosiahnutie 

minimálneho počtu %  za všetky posudzované kritériá

11
Centrum pre deti, rodinu a seniorov, 

Studnička
Detva 16.3.2017

 nesúlad s prioritami podpory  zamestnanosti, nezískanie 

dostatočného počtu bodov za regionálny aspekt, 

nedosiahnutie minimálneho počtu %  za všetky posudzované 

kritériá

12
Domov dôchodcov a domov sociálnych 

služieb
Hriňová 16.3.2017

 nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, nedosiahnutie 

minimálneho počtu %  za všetky posudzované kritériá

13 Mesto Detva Detva 16.3.2017

 nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti,   nezískanie 

dostatočného počtu bodov za regionálny aspekt, 

nedosiahnutie minimálneho počtu %  za všetky posudzované 

kritériá



14
Živnostenské spoločenstvo mesta Zvolen, 

n.o.
Zvolen 17.3.2017

 nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti,   nezískanie 

dostatočného počtu bodov za regionálny aspekt, 

nedosiahnutie minimálneho počtu %  za všetky posudzované 

kritériá

15
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ÚPSVAR Zvolen, pracovisko Detva
Detva 16.3.2017

 nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti,   nezískanie 

dostatočného počtu bodov za regionálny aspekt, 

nedosiahnutie minimálneho počtu %  za všetky posudzované 

kritériá

16 Patriam n.o. Stožok 16.3.2017
 nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, nedosiahnutie 

minimálneho počtu %  za všetky posudzované kritériá

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 Obec Hontianske Nemce Hontianske Nemce 27.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti,      

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                          

2 Základná škola Obrancov mieru 884 Detva 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti,      

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                          

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 Domov dôchodcov Detva Detva 22.5.2017
 nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                          

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

Zoznam žiadateľov v mesiaci 10/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 4/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 5/2017



1 Obec Dúbravy Dúbravy 19.10.2017

Nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti 

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona 523/2004  

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá 

2 Mesto Detva Detva 19.10.2017
Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona 523/2004

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 Obec Domaniky Domaniky 22.11.2017

 Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona 523/2004  

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá 

Zoznam žiadateľov v mesiaci 11/2017



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 Tomáš Štefanka Ilija 18.1.2017 ●vyčerpané finančné prostriedky národného projektu                 

2 BGM-IMPEX s.r.o. Budča 18.1.2017 ●vyčerpané finančné prostriedky národného projektu                 

3 Základná škola a materská škola Cerovo 18.1.2017 ●vyčerpané finančné prostriedky národného projektu                 

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 DORKA, n.o. Zvolen 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  vyčerpané finančné prostriedky 

národného projektu

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP  na podporu vytvorenia pracovného miesta pre 

znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci projektu " Cesta z kruhu zamestnanosti" 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 Zvolen za rok 2017.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 1/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 4/2017



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. 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 Obec Hontianske Nemce Hontianske Nemce 27.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ,   

nedosiahnutie minimálneho počtu  % za všetky 

posudzované kritériá,  

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP  na podporu vytvorenia pracovného miesta pre 

znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci projektu " Šanca na zamestnanie" 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 Zvolen za rok 2017.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 1/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 4/2017



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. 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 SanaMens, s.r.o. Zvolen 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá, získanie nedostatočného počtu % 

za kritéria „Regionálny aspekt“

2 Stanislav Strmeň Zvolen 25.4.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, 

nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá, získanie nedostatočného počtu % 

za kritéria „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 COR centrum n.o. Badín 19.6.2017
získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

„Regionálny aspekt“

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP na podporu vytvárania pracovných miest  v rámci 

národného projektu " Chceme byť aktívni na TP - 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 Zvolen za rok 2017.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 1/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 4/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 6/2017



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 Ondrej Remeselník Dúbravy 18.1.2017 neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných prostriedkov

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 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 Zvolen za rok 2017.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 1/2017



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 Hotel Prameň Dudince s.r.o. Dudince 21.6.2017
získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

„Regionálny aspekt“

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 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 Zvolen za rok 2017.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 6/2017



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 Earlewings, s.r.o. Sliač 20.1.2017 nezískanie dostatočného počtu bodov za 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
AGRITOURS Slovakia, Cestovná 

kancelária, s.r.o., 
Lučenec 16.2.2017

nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti, nezískanie  

dostatočného počtu bodov za regionálny aspekt, 

nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá

Zoznam neschválených žiadosti 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 Zvolen za rok 2017.

Zoznam žiadateľov v mesiaci  1/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci  2/2017



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 SAMSON Zvolen s.r.o. Zvolen 20.7.2017
neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona 523/2004

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 EmcoSale s.r.o. Zvolen 24.8.2017

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona 523/2004

- Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt“

-Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá

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 MAJA n.o, Detva 15.12.2017

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona 523/2004                                             

- Iné dôvody - UoZ nespĺňa podmienku NEET

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP na podporu vytvárania pracovných miest  v rámci 

národného projektu " Šanca pre mladých " 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 Zvolen za 

rok 2017.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 7/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 8/2017

Zoznam žiadateľov v mesiaci 12/2017


