
               
                
 

OZNÁMENIE O UKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU IMPLEMENTOVANÉHO PROSTREDNÍCTVOM NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA 

Názov prijímateľa: ON Semiconductor Slovakia, a.s.  
Názov projektu:  Podpora rozširovania a prehlbovania kvalifikácie zamestnancov ON Semiconductor Slovakia, a.s 
Názov Operačneho programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Miesto realizácie projektu: mesto Piešťany, okres Piešťany, Trnavský kraj 
Časovy ramec realizácie projektu:  01.09.2010 – 30.09.2012 
Vyška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 446 269,03 EUR. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v 
rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
Ciele projektu, hlavné aktivity: Cieľom projektu bolo zrealizovanie komplexného programu školiacich a tréningových aktivít v spoločnosti. Školenia 
prispeli k zvýšeniu potenciálu zamestnancov na trhu práce a tiež k zvýšenej konkurencieschopnosti spoločnosti. Projekt bol rozdelený do 3 hlavných 
školiacich aktivít: 

- Všeobecné vzdelávanie: zahŕňalo 10 školení (IKT-MS Excel, IKT-MS Project, IKT-MS PowerPoint, IKT- programovanie, IKT- ostatné, Anglický a 
Nemecký jazyk, Štatistika, Právo, Manažérske a iné pracovné zručnosti) v rámci ktorých bolo vyškolených celkovo 96 zamestnancov ( 54 mužov 

a 42 žien) z rôznych pracovných pozícií. 

- Získanie praktických zručností – 38 zamestnanci získali praktické zručností zo zahraničia prostredníctvom stretnutia s partnermi v USA, Belgicku, 

Nemecku a v Čine, vymenili si poznatky a nadobudli nové teoretické  a praktické  skúsenosti  od zahraničných partnerov. 

- Účasť na kongrese ESTLOG – 2 zamestnanci získali nové poznatky z oblasti logistiky v regióne strednej Európy. 

Cieľová skupina: 96 zamestnancov spoločnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s. z rôznych pracovných pozícií s miestom výkonu práce v Piešťanoch 
Kontaktné údaje prijímateľa: Ing. Patrik Petráš, telefón: 033 7902305, fax: 033 7902321 patrik.petras@onsemi.com, 
www.onsemi.com/PowerSolutions/content.do?id=16000 
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Spoločnosť  ON Semiconductor Slovakia, a.s. k 30.9.2012 ukončila realizáciu projektu s názvom Podpora rozširovania a prehlbovania kvalifikácie 

zamestnancov ON Semiconductor Slovakia, a.s. financovaného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia. Cieľom projektu bolo zrealizovanie komplexného programu školiacich a tréningových aktivít, ktoré prispeli k zvýšeniu potenciálu zamestnancov na 

trhu práce a tiež k zvýšenej konkurencieschopnosti spoločnosti.  

V rámci projektu bolo vyškolených 96 zamestnancov zameraných najmä na rozvoj IKT zručností, jazykové vzdelávanie, manažérskych a iných zručnosti, 38 

zamestnancov sa zúčastnilo zahraničných výmenných stáži v USA, Belgicku, Nemecku a v Číne, a 2 zamestnanci  sa zúčastnili Kongresu Logistiky a Prepravy 

pre strednú Európu v Prahe.  

 


