
Kto s kým v júni

V. liga Oblastné majstrovstvá

29. k.  Šahy – Hurbanovo              Plášťovce – Kalinčiakovo
30. k.  Konjatice – Šahy Lok – Plášťovce

IV. liga – dorast       III. liga – starší a mladší žiaci

29. k.  Šahy – Dvory n. Ž.             Levice B – Šahy
30. k.  Chrenová – Šahy Šahy – ČFK Nitra
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HONTIANSKE LISTYjún 20048

Oznam Úradu práce,  soc iá lnych vec í  a  rod iny  v  Šahách

Oblastné majstrovstvá – II. trieda

29. k.  V. Túrovce – V. Ďúr        Santovka – Ip. Úľany
30. k.  Bátovce – V. Túrovce Ipeľské Úľany – Bory

29. k.  Lontov – H. Túrovce Bory – Demandice
30. k.  H. Túrovce – Santovka    Demandice – Pl. Vozokany

29. k.  Lontov – H. Túrovce        29. kolo – 6. júna,   17.00
30. k.  Hr. Kosihy – Lontov 30. kolo – 13. júna, 17.00

Mgr. Gabriel Szikora

Ste mladý človek vo veku do 25 rokov v evidencii uchádza-
čov o zamestnanie najmenej 15 dní a máte krátku, prípadne

nemáte vôbec žiadnu prax?
Rozšírte svoje možnosti uplatnenia na trhu práce vykonávaním

absolventskej praxe u zamestnávateľa!
Poskytneme Vám príspevok 1500 Sk mesačne
Získate odborné zručnosti a praktické skúsenosti, paušálny

príspevok vo výške 1500 Sk mesačne, náhradu poistného na úrazové
poistenie počas, voľno v rozsahu 10 pracovných dní a potvrdenie
zamestnávateľa o vykonaní absolventskej praxe

Aké sú Vaše povinnosti?
– vykonávať absolventskú prax v rozsahu 20 hodín týždenne 
– dodržiavať zamestnávateľom stanovený pracovný čas, všeobecne
záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy
– uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení
– uzatvoriť dohodu o absolventskej praxi

*
Zúčastníte sa vstupného pohovoru, výberového konania 

u zamestnávateľa alebo aktivít určených v individuálnom
akčnom pláne ako uchádzač o zamestnanie?

Uhradíme Vám
– pri sprostredkovaní zamestnania vo výške 70% z preukázaných
cestovných výdavkov, najviac v sume 700 Sk mesačne, ak tieto pre-
ukázané cestovné výdavky presiahnu sumu 100 Sk
– pri účasti v individuálnom akčnom pláne najviac 700 Sk mesačne
z preukázaných cestovných výdavkov
Nezabudnite si odložiť všetky cestovné lístky.

*
Nastúpite do nového zamestnania  mimo miesta svojho

trvalého pobytu?
Poskytneme Vám príspevok na sťahovanie za prácou

jednorzovo vo výške najviac 10 000 Sk
Príspevok sa poskytuje,

– ak ste vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej
šesť mesiacov pred nástupom do nového zamestnania
– ak je miesto výkonu Vášho nového zamestnania vzdialené od mies-
ta Vášho trvalého pobytu najmenej 30 km

Čo sú výdavky súvisiace so sťahovaním?
– preukázané výdavky na nájomné a na užívanie bytu
– výdavky na cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami

*
Aktivačný príspevok 1500 Sk mesačne po dobu najviac 6

mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi, ktorému pred 
nástupom do zamestnania bola poskytnutá pomoc v hmotnej núdzi

*
Ste uchádzač o zamestnanie?

Chcete byť zamestnávateľom sám sebe?
Ponúkame Vám možnosť poskytnutia príspevku na samostatnú

zárobkovú činnosť, ak
– absolvujete prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej činnosti 
– ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 4 mesiace
– predložíte písomnú žiadosť o tento druh finančného príspevku,
vrátane podnikateľského zámeru...
– splníte podmienky stanovené schémou pomoci „de minimis”
– uzatvoríte dohodu o poskytnutí príspevku
– začnete samostatnú zárobkovú činnosť /SZČ/, ktorú budete pre-
vádzkovať alebo vykonávať nepretržite najmenej dva roky
– preukážete náklady súvisiace so SZČ

*
Aktivačný príspevok 1500 Sk mesačne po dobu najviac 

6 mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi, 
ktorému pred začatím samostatne zárobkovej činnosti 

bola poskytnutá pomoc v hmotnej núdzi
*

Ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie?
Chcete zvýšiť svoje uplatnenie na trhu práce?

Vzdelávajte sa!
Pomôžeme Vám zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce

Získate:
– možnosť zhodnotenia Vašich schopností, pracovných skúseností,
odborných zručností...
– teoretickú alebo praktickú prípravu
– úhradu výdavkov na stravovanie, ubytovanie a cestovné z miesta
pobytu do miesta konania vzdelávania a späť
– príspevok na služby pre rodinu s deťmi /do 1200 Sk mesačne na 1
dieťa a do  900 Sk mesačne na každé ďalšie dieťa/
– ak ste občan v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok 1500 Sk raz
v roku počas trvania vzdelávania

Čo stačí urobiť?
– vyplniť prihlášku, uzatvoriť písomnú dohodu,
– podať písomnú žiadosť o príspevok na služby pre rodinu s deťmi
– uplatniť si nárok na aktivačný príspevok

*
Ste občan so zdravotným postihnutím 
v evidencii uchádzačov o zamestnanie?

Začnete samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni
alebo chránenom pracovisku?

Ponúkame Vám možnosť poskytnutia príspevku na úhradu nákladov
súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou, ak
– ste uznaný za invalidného občana
– ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 4 mesiace
– predložíte písomnú žiadosť, vrátane podnikateľského zámeru a kal-
kulácie predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska
– budete prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú čin-
nosť nepretržite najmenej dva roky
– splníte podmienky stanovené schémou pomoci „de minimis”
– uzatvoríte s nami dohodu

*
Aktivačný príspevok 1500 Sk mesačne po dobu najviac 6

mesiacov dlhodobo nezamestnaným občanom, ktorým pred
začatím SZČ bola poskytnutá pomoc v hmotnej núdzi.

*
Podrobné informácie získate na odbore služieb zamestnanosti Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny na Ul. SNP č. 52 v Šahách /tel.:
7411243, 74111052, 7413680/.

Predám rodinný dom so záhradou v Hrkovciach. Cena
dohodou. Informácie po 18. hod. Tel.: 036/7411343 alebo
0915-714345.

*
Školská jedáleň pri Gymnáziu v Šahách ponúka mož-

nosť stravovania /odber obedov/ v školskej jedálni v budo-
ve gymnázia. Bližšie informácie na tel. čísle 7410911.

*
Vykupujeme železný šrot. Tel.: 0910-966977.


