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Pomoc zamestnávateľom
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny realizujú aktívne opatrenia na trhu práce zamerané na podporu vytvárania a udržania pracovných miest, ako aj na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Nahlasovanie voľných pracovných miest zamestnávateľmi
Zamestnávatelia môžu pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta vyplnením nahlášky voľného
pracovného miesta.

Príspevky poskytované zamestnávateľovi
Vzdelávanie a príprava zamestnanca pre trh práce
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Príspevok na podporu udržania pracovných miest
Príspevok na dopravu do zamestnania

Príspevky na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
Príspevok na činnosť pracovného asistenta
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím.

Príspevky poskytované samosprávam
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

Legislatíva
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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