
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 Daniela Jaďuďová Zvolen 24.1.2019
 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 Daniela Jaďuďová Zvolen 26.3.2019

 Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt“                                       Nesúlad 

s prioritami podpory zamestnanosti

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 BEGBIE s.r.o. Zvolen 15.4.2019

 Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt“                                    

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

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

rozpočtových pravidlách                               

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                               

1. 2. 3. 4. 5.

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 2019.

Zoznam žiadateľov v mesiaci  1/2019

Zoznam žiadateľov v mesiaci  3/2019

Zoznam žiadateľov v mesiaci  4/2019

Zoznam žiadateľov v mesiaci  5/2019



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 LawService, s.r.o. Zvolen 21.5.2019

Nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti                        

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 Mesto Detva Detva 2.9.2019
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 Dobrá Niva Dobrá Niva 23.9.2019

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                  Neefektívne 

a neúčelné vynaloženie finančných prostriedkov v 

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

pravidlách a o zmene  a doplnení niektorých zákonov

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 23.10.2019

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt“                           Neodporučenie 

nezávislého odborného experta

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 2019.

Zoznam žiadateľov v mesiaci  8/2019

Zoznam žiadateľov v mesiaci  9/2019

Zoznam žiadateľov v mesiaci  10/2019



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 Fekiačová Marcela Kriváň 21.3.2018

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                              

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona 523/2004   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 Mgr. Viktória Pastorová Banská Bystrica 21.5.2018
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 Rajecký Matej Dubové 17.7.2018

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt"                                          

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá           

1. 2. 3. 4. 5.

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 2018.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 3/2018

Zoznam žiadateľov v mesiaci 5/2018

Zoznam žiadateľov v mesiaci 7/2018

Zoznam žiadateľov v mesiaci 8/2018



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 Luboš Jirkův Ostrá Lúka 27.8.2019

Neefektívne 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 

aspekt“                                 Nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované kritériá

2 Róbert Mojžiš Senohrad 27.8.2019

Neefektívne 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 

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 Materská škola Imatra 2548/8 Zvolen 20.11.2019
Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá

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 2019.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 11/2019



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

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 57 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 2019.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 1/2019



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

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 2019.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 1/2019



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

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 2019.

Zoznam žiadateľov v mesiaci  1/2019



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 GIS Services, s.r.o.              Zvolen 23.1.2019

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt“                                       Nesúlad 

s prioritami podpory zamestnanosti

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP   na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa  v rámci 

národného 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  2019.

Zoznam žiadateľov v mesiaci  1/2019



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 AMG Security s.r.o. Zvolen 23.9.2019

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt“                                    - 

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

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

rozpočtových  pravidlách a o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov                                   - 

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá

2 AMG Security s.r.o. Zvolen 23.9.2019

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt“                                    - 

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

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

rozpočtových  pravidlách a o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov                                   - 

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 neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP   na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa  v rámci 

národného projektu " Praxou k zamestnaniu 2 " 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  2019.

Zoznam žiadateľov v mesiaci  9/2019

Zoznam žiadateľov v mesiaci  10/2019



1 AMG Security s.r.o. Zvolen 21.10.2019

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt“                                    - 

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

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

rozpočtových  pravidlách a o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov                                   - 

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá

2 AMG Security s.r.o. Zvolen 21.10.2019

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt“                                    - 

Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

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

rozpočtových  pravidlách a o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov                                   - 

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá

3 vanfin s.r.o. Medzibrod 21.10.2019
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 AGROTECHNIKA s.r.o. Zvolen 12.12.2019

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium  

„Regionálny aspekt“                                     Nesúlad 

s prioritami podpory zamestnanosti                                   

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá

Zoznam žiadateľov v mesiaci  12/2019


