
 
 

 

Abstrakt  

             Cílem diplomové práce je čerpání s dotací Evropského sociálního fondu na 

vytvoření „Chráňené dílny“ pro pomoc a podporu zaměstnanosti zdravotně postiţených 

občanů. Z podnikatelské činnosti a analýz zaměstnávání zdravotňe postiţených 

představují makroekonomické faktory situaci na trhu práce a přínos do budoucna 

prostřednictvím konkrétních řešení. 

 

Klíčova slova: dotace, Evropski sociálni fond, chránená dílna, zaměstnávatel, zdravotňe 

postiţený. 

  

Abstract 

 

              My graduation theses refers to the utilization of the grant-in-aid from the 

Europen Social Fund in order to create „the protected workroom“ to help and support 

the employment of the handicapped people. According to the entrepreneurial activity 

and analyses of employment of handicapped people macroeconomical factors present 

the situation on the labour market as well as the perspective profitability through some 

specific solutions.  

 

Key words: grant-in-aid, Europen Social Fund, protected workroom, employer, 

handicapped people. 
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Úvod 
 

               Slovensko sa vstupom do EÚ stalo súčasťou veľkého a rôznorodého 

európskeho priestoru s veľkými rozdielmi v úrovni rozvoja jednotlivých regiónov. EÚ 

pomáha v rámci politiky hospodárskej a sociálnej súdrţnosti svojim členským štátom 

riešiť regionálne nerovnosti prostredníctvom štrukturálnych fondov, medzi ktoré patrí aj 

Európsky sociálny fond. 

              Hlavným problémom SR je potreba vytvárania nových pracovných miest. 

Existujúce pracovné miesta nedokáţu v plnej miere absorbovať potenciálnu pracovnú 

silu. Ponuka pracovnej sily výrazne prevyšuje dopyt po pracovnej sile. Ďalším 

problémom je umiestnenie pracovnej sily na voľné pracovné miesta. Na trhu práce je o 

polovicu menej voľných miest. Tento problém je významne prepojený na existujúce 

pracovné miesta, ale aj dopad ekonomickej krízy. Malý dopyt po pracovnej sile má za 

následok aj malý neuspokojený dopyt pouţiteľný na korekciu vývoja na trhu práce. 

Umiestnenie pracovnej sily na voľné pracovné miesta a tvorba pracovných miest musí 

byť vzájomne úzko previazaná a koordinovaná. 

Udrţateľnosť existujúcich pracovných miest vykazuje klesajúcu tendenciu.  Pre 

zlepšenie udrţateľnosti bude potrebné investovať do zlepšenia vzdelávania, 

motivovania a zvyšovania zručností podnikov a ich zamestnancov a to na úrovni celého 

podniku. Udrţateľnosť pracovných miest úzko súvisí aj so vzdelanostnou štruktúrou 

ľudských zdrojov.  

             Globálnym cieľom projektu dotácie z Európskeho sociálneho fondu je 

vytvorenie podmienok a poskytnutie priestoru na hľadanie, overovanie a aplikovanie 

nového inovatívneho prístupu k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám 

diskriminácie a nerovnosti na trhu práce.  

             Vybratím témy a príslušného opatrenia chceme v našom projekte pomocou 

inovatívnych spôsobov pri realizácii aktivít  zabezpečiť, aby znevýhodnené skupiny 

nezamestnaných získali rovnaké šance na trhu práce a mohli sa zaradiť bez náznaku 

diskriminácie ako rovnocenní partneri. Našim samostatným a špecifickým cieľom je 

zapojenie do jeho realizácie zdravotne postihnutých a  poskytnutie základných 
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informácií o moţnosti zapojenia sa do nášho projektu a pomoc pri vytváraní nového 

pracovného miesta. 

 

             Podporou Európskeho sociálneho fondu sú vytvárané projekty na zlepšenie 

situácie na trhu práce či pre zamestnávateľov, alebo občanov ako takých.  

             Programové obdobie 2004 – 2006 bolo pre Slovenskú republiku obdobím, v 

ktorom sa orgány zapojené do riadenia a implementácie štrukturálnych fondov 

oboznamovali s problematikou štrukturálnych fondov, vypracovávali programové 

dokumenty, nastavovali systémy a procesy riadenia a kontroly. Toto obdobie bolo 

poznačené získavaním skúseností, ktoré boli pouţité jednak na zlepšenie a zefektívnenie 

systémov a procesov, a jednak boli vyuţité pri vypracovávaní Národného strategického 

referečného rámca, Programového manuálu, Operačného programu pre Zamestnanosť a 

Sociálna inklúzia a iných dokumentoch, pre programové obdobie 2007 – 2013, 

poskytnutím dotácií z Európskeho sociálneho fondu v spolupráci s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 
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1 VYMEDZENIE PROBLÉMU, STANOVENIE CIEĽOV A 
METÓD 

 

1.1 Vymedzenie problému 
 

              Zamestnanie zdravotne postihnutých za podpory a dotácií z Európskeho 

sociálneho fondu na trhu práce. 

 

1.2 Cieľ práce 
 

             Cieľom mojej práce je vytvoriť pracovisko pre občana so zdravotným 

postihnutím, ktorý nie je schopný nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce.  

Problematika zamestnanosti je aktuálna v kaţdej spoločnosti. Pre spoločnosť, ktorá sa 

transformuje je táto otázka ešte citlivejšia. Svetová finančná kríza má alebo bude mať 

nesporne dopad aj na slovenskú ekonomiku, ţivotnú úroveň a tým aj na mieru 

zamestnanosti, resp. nezamestnanosti. Preto je cieľom zníţiť a pomôcť, pozdvihnúť 

mieru zamestnanosti aj takýmto spôsobom. Chránená dieľňa je pracovisko vytvárané 

právnickou osobou, spoločnosťou s ručením obmedzením, firmou pôsobiacou dlhodobo 

na trhu, spoločnosťou ARP s.r.o. Spoločnosť je zaoberajúca sa obchodnou činnosťou. 

Spoločnosť má viacero prevádzok a rozhodla sa s mojou pomocou, nakoľko pre 

spoločnosť pracujem vytvoriť projekt „chránenú dielňu - chránené pracovisko“, kde 

chcela pomôcť ľudom s hendikepom ako je invalidita alebo postihnutie, pomocou 

dotácii z Európskeho sociálneho fondu v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Pezinku, ktorý nám pracovníka pomôţe vybrať na základe konkurzu.  

Pracovisko bude vytvorené na pobočke AUTOSERVISU ARP s.r.o. v Slovenskom 

Grobe. 

             Cieľom tohto projektu je zvládnutie problematiky, ktorá sa týka kaţdého z nás 

a mohla by byť prínosom a ponaučením pre kaţdého človeka. Kaţdý deň môţme 

stretnúť ľudí, ktorý vyzerajú inak, alebo nemajú to čo zdravý človek má a tým je 

zdravie a slušná práca. Na tomto by som chcela postaviť charakter a ciele tejto práce 

v ktorej zakomponujeme pomoc takýmto ľudom a dáme im šancu byť takými ako sú 

ostatný a zaradiť sa bez problémov do spoločnosti, kde nie su rozdieli. 
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Hlavné ciele projektu 

Krátkodobé ciele:  -    Vytvorenie podmienok pre chránenú dielňu (jej  zriadenie).  

- Zamestnanie občana so zdravotným postihnutím. 

 

Dlhodobé ciele :   -  Dotácia  z ESF na poskytnutie zriadenia chránenej dielne 

a financovanie z  vlastných  prostriedkov firmy ARP s.r.o. 

                               -    Poskytovať kvalitné sluţby a vytvoriť si stálych zákazníkov. 

 -    Nadviazať bliţšiu spoluprácu s ostatnými podnikateľmi. 

                            -    Šíriť dobré meno spoločnosti. 

                            -    Byť úspešný v projekte.        

 

1.3 Metodika práce 
 

             Metódy diplomovej práce sa vzťahujú k práci Čerpanie z Európskeho 

sociálneho fondu – Chránená dielňa. 

              Vo svojej diplomovej práci vyuţívam metódy analýz, výskum trhu práce 

a dotazníkový prieskum pre zdravotne postihnutých ľudí, ktoré mi pomohli pri 

priblíţení si problému zamestnanosti, zamestnať zdravotne postihnutých osôb za 

podpory dotácií z Európskeho sociálneho fondu. Pri analýzach je dôleţitá i metóda 

porovnávania, pri ktorej zisťujeme čo je moc alebo málo, čo je dobré alebo zlé. 

Porovnaním jednotlivých úrovní ukazateľov, charakterizujúcich aktivitu podniku, či jej 

pozitíva sú typickým príkladom.  

Metódou porovnávania som dospela k zisteniu súvislostí ekonomických ukazateľov 

medzi zdravotne postihnutými a zdravými ľuďmi, kde som dospela ku konkrétnym 

návrhom. 

Pri dotazníkovom prieskume som uplatnila vlastné poznatky z pracovného 

a súkromného ţivota. Syntézou som spojila vyuţité poznatky, kde som ich aplikovala 

ako celok do návrhov a riešení problematiky dotácii z Európskeho sociálneho fondu na 

podporu zamestnania zdravotne postihnutých ľudí. 

              Súčasťou analýzy boli informácie poskytnuté z odbornej, ekonomickej 

literatúry, z ktorej uvádzam teoretické poznatky a fakty. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

2.1 Európsky sociálny fond 
 

              Európsky sociálny fond bol zaloţený Zmluvou z Ríma 25.3.1957 a je 

najstarším štrukturálnym fondom Európskej únie. Európsky sociálny fond je hlavným 

finančným nástrojom, ktorým Európska únia transformuje svoje strategické ciele 

v oblasti politiky a zamestnanosti do konkrétnych aktivít zameraných na zlepšenie 

odbornej kvalifikovanosti, systém vzdelávania a rast pracovného potenciálu občanov 

Európskej únie.
1
 

             Cieľom ESF je teda podpora zamestnanosti v EÚ tým, ţe zamestnancom 

a firmám členských štátov EÚ napomáha pripraviť sa na nové globálne výzvy, ktorým 

musia čeliť. Financovanie je rozďelované medzi členské štáty a regióny a to hlavne tie, 

ktorých hospodársky vývoj postupuje pomalšie. Kvôli dosiahnutiu cieľov bude v rokoch 

2007 – 2013 rozdelených medzi členské štáty a regióny EÚ asi 75 miliárd eur. Členské 

štáty EÚ si následne v rámci ESF vytvárajú svoje vlastné operačné programy a to na 

základe skutočných potrieb. 

Pomoc z ESF je nasmerovaná na:  

- Boj proti dlhodobej nezamestnanosti. 

- Uľahčenie integrácie mladých ľudí do pracovného procesu. 

- Adaptáciu pracujúcich na procesy modernizácie v priemysle. 

- Vyrovnanie príleţitostí pre ţeny a muţov. 

- Integráciu postihnutých osôb do pracovného ţivota. 

 Na to, aby sa tieto body dostali konkrétnu podobu bola vytvorená Európska stratégia 

zamestnanosti, ktorá spája 27 členských štátov  s cieľom spolupráce na zvyšovaní 

schopnosti   

Európy vytvárať viac lepších pracovných miest a zabezpečiť pre ľudí kvalifikáciu pre 

uplatnenie v rámci týchto miest. 

             O stratégii a rozpočte ESF vyjednávajú a rozhodujú členské štáty EÚ, Európsky 

parlament a Európska komisia. Jednotlivé programy, ktoré sa navrhujú na 7 ročné 

programové obdobia, v prípade SR to je Národný strategický referenčný rámec pre 

programové obdobie 2007 – 2013, sa pripravujú na úrovni členských štátov v spolupráci 

                                                 
1
 www.esf.gov.sk 
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s Európskou komisiou. Schválený objem prostriedkov pre ESF z európskeho rozpočtu 

sa presúva na jednotlivé členské štáty, potom Európska komisia navrhne s chváli určité 

mnoţstvo finančných prostriedkov na jednotlivé ciele a pre jednotlivé štáty a tieţ 

jednotlivé priority Národných rozvojových plánov.  

             Ďalšie rozdelenie prostriedkov medzi jednotlivé projekty majú na starosti 

jednotlivé členské štáty Únie. Tieto operačné programy sú následne implementované 

prostredníctvom veľkého mnoţstva verejných a súkromných organizácií. Medzi tieto 

organizácie patria národné, regionálne a miestne inštitúcie, vzdelávacie a školiace 

inštitúcie, mimovládne organizácie a dobrovoľnícke organizácie, ako aj sociálni 

partneri, akým sú napríklad odborové zdruţenia a pracovné rady, priemyselné 

a profesijné asociácie a individuálne spoločnosti. 

             Finančné prostriedky ESF sa poskytujú hlavne na strategické, dlhodobé 

programy, ktoré sa zameriavajú na pomoc regiónom Únie, so zvláštnym dôrazom na 

regióny, ktoré zaostávajú za vyspelejšími regiónmi. Tu je cieľom hlavne zdokonalenie 

a modernizácia zručností pracovnej sily a posilnenie podnikateľskej iniciatívy. Tým 

dochádza k povzbudeniu investičnej aktivity zo strany domácich investícií a tieţ zo 

strany zahraničných investorov, pre ktorých sa takýto región s podporou z ESF stáva 

atraktívnejší. Prílev investícií potom pomáha pri dosahovaní vyššej prosperity 

a konkurencieschopnosti a tieţ ku zniţovaniu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi 

Únie. 

            Financovanie prostredníctvom ESF je dostupné v členských štátoch a regiónoch. 

ESF nepodporuje projekty priamo z Bruselu. Kaţdý členský štát alebo región odsúhlasí 

s Európskou komisiou Operačný program pre financovanie z prostriedkov ESF na 

obdobie rokov 2007 – 2013. Operačné programy stanovia priority a svoje ciele pre 

financovanie prostredníctvom ESF. Moţní účastníci, ktorí sa chcú zúčastniť na 

aktivitách ESF by sa mali spojiť s riadiacim orgánom vo svojom členskom štáte.     

 

2.2 Rozsah Európskeho sociálneho fondu 

 

             Financovanie z prostriedkov ESF v súčasnom programovom období rokov  

2007 – 2013 je organizované na základe dvoch všeobecných cieľov: 
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1) Cieľ konvergencie resp. pribliţovania: 

Tento cieľ zahŕňa všetky regióny EÚ, v ktorých je hodnota hrubého domáceho produktu 

na hlavu pod hodnotou 75% priemeru v Únii. Krajiny a regióny spôsobilé v rámcií cieľa 

konvergencie dostanú viac neţ 80% prostriedkov z fondov EÚ. 

 

     2) Cieľ regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti:  

Tento cieľ zahŕňa všetky regióny EÚ, ktoré nie sú spôsobilé v rámci cieľa 

konvergencie.  

V rámci EÚ a týchto cieľov ESF poskytne podporu piatim kľúčovým oblastiam aktivít: 

I. Rozvoj a podpora aktívnej politiky na trhu práce. 

                 V prípade prvého zamerania sa kladie dôraz predovšetkým na: 

                      •Boj a prevenciu proti nezamestnanosti. 

                      •Prevenciu dlhodobej nezamestnanosti v súlade s rovnosťou pohlaví. 

                      •Pomáhanie pri reintegrácii dlhodobo nezamestnaných do pracovného 

trhu. 

                  •Podpora pracovnej integrácie mladých ľudí a ľudí, ktorí sa vracajú späť na 

pracovný trh po období absencie (z dôvodu choroby atď.). 

 

II. Podpora rovnakých príleţitostí pre všetkých, ktorí vstupujú na trh práce 

s dôrazom na tie osoby, ktoré sú vystavené sociálnej exklúzii.  

V prípade druhého zamerania sa pozornosť koncentruje predovšetkým na tie osoby, 

ktoré čelia ťaţkostiam pri vstupe na trh práce: telesne postihnutý, etnické minority a iné 

skupiny.  

 

III. Podpora a zlepšenie obornej prípravy, vzdelávania a poradensktva ako 

súčasť politiky celoţivotného vzdelávania.  

Tretie zameranie sa koncentruje na dva aspekty: 

- Napomáhanie a zlepšovanie prístupu, integrácie do pracovného trhu. 

- Zlepšovanie a udrţovanie zamestnateľnosti a podpora mobility pracovných síl.  
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IV. Podpora kvalifikovanej, vzdelanej a flexibilnej pracovnej sily, podpora 

inovácií a adaptability v organizácii práce, rozvoj podnikania a vhodných 

podmienok napomáhajúcich vytváraniu pracovných miest, posilňonanie 

zručností a posilnenie ľudského potenciálu v oblasti výskumu, vedy 

a technológií.  

V rámci štvrtého zamerania ESF pomáha pri vzájomnej koordinácii a spolupráci 

zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti administrácie modernizácie spôsobu 

výkonu práce. 

 

V. Špecifické opatrenia na zlepšenie prístupu a participácie ţien na pracovnom 

trhu vrátane ich kariérneho rastu, prístupu k novým pracovným 

príleţitostiam a moţnosti začať s vlastným podnikaním. 

Pri piatom zameraní je potrebné spomenúť, ţe rovnaké príleţitosti pre muţov a ţeny sú 

jednou z najhlavnejších priorít všetkých aktivít ESF. Jedným z príkladov boja za 

rovnosť pohlaví je napr.: stanovenie kvóty pre zastúpenie ţien na určitej úrovni 

riadenia, prípadne v určitých sektoroch, ako aj programy špecificky zamerané na 

podnikanie ţien. 

 

              V najmenej prosperujúcich regiónoch a členských štátoch spadajúcich pod cieľ 

pribliţovania, ESF taktieţ podporuje snahy rozšíriť a zvýšiť investície do ľudského 

kapitálu, a to hlavne skvalitnením systémov vzdelávania a školenia. Činnosť zameranú 

na inštitucionálnu spôsobilosť a účinnosť verejnej správy na národnej, regionálnej 

a miestnej úrovni.
2
 

 

2.2.1 Únia sa orientuje na boj proti nezamestnanosti. 

 

             Prostredníctvom rôznych opatrení došlo v Únii k vytvoreniu nových 

pracovných miest, ale Únia mala minimálny efekt na počet ľudí, ktorí sú bez práce. Na 

základe výskumov sa došlo k záveru, ţe je to spôsobené medzerou zručností. To 

znamená, ţe je potrebné u ľudí rozvíjať tie správne zručnosti, ktoré im zabezpečia prácu 

                                                 
2 Vladáková, M.: Sociálny fond v praxi. Bratislava. EPOS, 2002, 220 s.,  
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a u firiem rozvíjať tie správne znalosti, ktoré zabezpečia rast podniku a vytvorenie 

nových pracovných miest, najmä v nových rozvíjajúcich sa sektoroch. Tieto závery sa 

prejavili do konkrétnej podoby prostredníctvom Amsterdamskej zmluvy, ktorá bola 

podpísaná a vstúpila do platnosti v druhej polovici 90. rokov 20. storočia. Spočívala vo 

vypracovaní Európskej stratégie zamestnanosti. Išlo o boj nezamestnanosti a efektívnu 

stratégiu, ktorá by spojila európsku politiku zamestnanosti s hospodárskymi politikmi 

na národnej úrovni v rámci členských štátov do programu, ktorý by zabezpečil 

vytvorenie nových pracovných miest, lepších a kvalitnejších. Pritom by malo dochádzať 

ku kontinuálnemu vývoju v oblasti hľadania, vytvárania a udrţania nových kvalitnejších 

pracovných miest. 

              Európska komisia, spolu s členskými štátmi kaţdoročne pripravuje, navrhuje 

a schvaľuje príručky, smernice a nariadenia, ktoré majú viesť k zodpovedajúcim 

aktivitám, ktoré spadajú do oblastí zamestnateľnosť, podnikanie, adaptabilita a rovnaké 

príleţitosti pre ţeny a muţov.   

             Oblasť zamestannosť sa týka hlavne pracovnej sily a ide o pomoc pri rozvíjaní 

tých správnych zručností, ktoré pomôţu pri budúcom hľadaní a udrţaní si práce, resp. 

pracovného miesta. 

             Oblasť podnikanie sa zameriava na zvýšenie vedomostí a zručností, ktoré sa 

týkajú zaloţenia vlastného podniku a zamestnávania vlastných pracovníkov. 

            Adaptabilita – ide o rozvoj takých nových a flexibilných postupov pri práci, 

ktoré sa budú bezproblémovo prispôsobovať rýchlo sa meniacim podmienkam reálneho 

sveta v rámci Únie ako aj mimo nej. 

           O rovnoprávnom postavení ţien a muţov sa hovorí uţ viacej rokov. Pri 

dodrţiavaní zásad v rámci tejto oblasti ide o rovnaký prístup k pracovným miestam pre 

všetkých bez ohľadu na pohlavie ako aj o rovné zaobchádzanie pri vykonávaní práce. 

             Jednotlivé členské štáty dosahujú ciele v rámci týchto oblastí na základe svojich 

vlastných ročných Akčných plánov zamestnanosti. V spolupráci s Európskou komisiou 

pravidelne prehodnocujú napredovanie v týchto oblastiach, ku ktorému došlo 

v predchádzajúcich obdobiach. Všetky tieto oblasti musia byť v súlade so 

zastrešujúcimi cieľmi: plná zamestnanosť, kvalita a produktivita práce, sociálna kohézia 

a začlenenie do trhu práce. ESF poskytuje veľké mnoţstvo finančných prostriedkov na 

zabezpečenie programov, ktoré rozvíjajú, prípadne obnovujú(regenerujú) ľudskú 
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zamestnateľnosť. Ročný rozpočet ESF je pribliţne 10 miliárd euro. Pribliţne 8,5 

milónov ľudí ročne má v celej EÚ priamy úţitok z programov, školení a tvorby 

pracovných miest spolufinancovaných fondom ESF. To znamená, ţe úlohou ESF je 

poskytnutie prostriedkov na zabezpečenie vhodných a dostupných pracovných zručností 

pre občanov členských štátov Únie, ako aj na rozvíjanie ich zručností v oblasti sociálnej 

interakcie. Tým sa zabezpečí zlepšenie ich sebavedomia  a zvýšia sa ich moţnosti 

uplatnenia na trhu práce. 

 

2.2.2 Programy ESF v SR 

 

       Operačné programy pre roky 2004 – 2006 

             Operačný program Základná infraštruktúra – ktorý bol zameraný na zvýšenie 

ekonomického potenciálu regiónov Slovenska cez podporu verejnej infraštruktúry. 

Kľúčovými prioritami operačného programu boli dopravná, enviromentálna a lokálna 

infraštruktúra. Cieľom programu bolo podporovať vyrovnaný regionálny rozvoj na 

Slovensku a podporovať sociálnu integráciu ekonomicky znevýhodnených komunít. 

             Sektorový Operačný program Ľudské zdroje – riešil problém nezamestnanosti 

cez podporu znevýhodnených občanov na trhu práce a zlepšenie šancí v zamestnaní. 

Priority programu boli zamerané na rozvoj aktívnej politiky trhu práce, posilnenie 

rovnosti príleţitostí na trhu práce a zvyšovanie kvalifikácie zamestnaných občanov. 

Cieľmi programu bolo zvýšiť flexibilitu trhu práce, zníţiť nezamestnanosť a riziko 

sociálnej izolácie a zvýšiť kvalifikáciu pracujúcich. 

            Sektorový Operačný program Priemysel a sluţby – bol zameraný na podporu 

konkurencieschopnosti priemyslu a vybraných sluţieb na území Slovenska. Priority 

operačného programu boli zamerané na rast konkurencieschopnosti domáceho 

priemyslu a sluţieb a na rozvoj cestovného ruchu. Cieľom programu bolo podporiť 

rozvoj priemyselnej výroby, infraštruktúry priemyslu, výskumu a vývoja, energetickej 

efektívnosti a rozvíjať cestovný ruch. 

          Sektorový Operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – jeho 

zmyslom bolo dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti a kvality 

v poľnohospodárskej výrobe a podporiť rozvoj vidieka. Priority operačného programu 

boli zamerané na podporu produktívneho poľnohospodárstva a dosiahnutie 
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trvaloudrţateľného rozvoja vidieka. Cieľom programu bolo zvýšiť efektívnosť 

poľnohospodárskej výroby, zdokonaliť spracovanie poľnohospodárskych a rybích 

produktov, zvýšiť kvalitu vidieckeho obyvateľstva. 

 

        Operačné programy pre roky 2007-2013 

1) PROGRESS – program EÚ pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu 2007 

– 2013. 

Program Progress zabezpečuje, aby spoločenstvo mohlo zohrávať svoju úlohu pri 

podpore záväzkov členských štátov vytvárať väčšie mnoţstvo a lepšie pracovné miesta 

a ponúknuť rovnaké príleţitosti pre všetkých. Je programom EÚ v oblasti zamestnanosti 

a sociálnej solidarity, fungujúcim zároveň s fondom ESF. Začína sa v roku 2007 a trvá 

do roku 2013. Je rozčlenený do piatich politických častí: 

1) Zamestnateľnosť. 

2) Sociálne začlenenie a sociálna ochrana. 

3) Pracovné podmienky. 

4) Antidiskriminácia. 

5) Rovnosť pohlaví. 

Činnosti programu Progress sú zamerané na zaistenie toho, ţe EÚ môţe, napr.: sledovať 

jednotlivé uplatnenia práva spoločenstva v členských štátoch, alebo dohliadať na 

rozsah, v ktorom národné politiky vyjadrujú ciele a politiky EÚ.  

Rozpočet vo výške viac ako 700 miliónov euro pouţijú na analyzovanie, vytváranie 

siete a výmenu informácií na zlepšenie politiky a postupu a v kampaniach na 

zdôraznenie hlavných otázok zamestnanosti a sociálnych otázok v priebehu siedmich 

rokov inplementácie. 

Aktivity financované z programu Progress: 

- Štúdie v rámci celej Európy, ako napríklad výskum v oblasti zdravia 

a bezpečnosti pri práci, zhromaţďovanie štatistických údajov o počte úrazov 

a chorôb na pracovisku alebo prieskumy európskej pracovnej sily. 

- Európske observatóriá, ako napr. Európske centrum na monitorovanie 

zamestnanosti, sledujú politiky zamestnanosti a vývojové trendy na pracovnom 

trhu.  

- Školenia právnych a politických odborníkov. 
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- Siete národných expertov, ako napríklad právnych expertov na výmenu 

a diskusiu otázok vyvolaných zamestnaneckým zákonom EÚ a jeho uplatnením. 

- Siete mimovládnych organizácií EÚ bojujúcich proti sociálnemu vylúčeniu 

a diskriminácií na základe rasového pôvodu, veku a zdravotného postihnutia. 

 

Na základe operačného programu bude poskytovaná v programovom období 2007 – 

2013 podpora pre hlavný globálny cieľ tohto operačného programu čo je rast 

zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít. Podpora bude 

poskytovaná z prostriedkov ESF a z prostiredkov štátneho rozpočtu Slovenskej 

Republiky. V rámci toho operačné programy budú realizované neinvestičné projekty 

zamerané prevaţne na podporu a rozvoj ľudských zdrojov. 

Snahou MPSVR SR je v rámci programového obdobia 2007 – 2013 podporovať 

priority, ktoré umoţnia Slovensku budovať na znalostiach zaloţenú ekonomiku 

a napĺňať tým vyššie uvedený globálny cieľ. 

Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia definuje ciele, rámcové aktivity 

a príklady konkrétnych aktivít, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov ESF na území 

cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť v období rokov 2007 – 

2013 v rámci nasledovných prioritných osí: 

1. Podpora rastu zamestnanosti. 

2. Podpora sociálnej inklúzie. 

3. Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v BSK ( Bratislavský 

samosprávny kraj ). 

4. Technická pomoc. 

 

            Následne boli jednotlivým oblastiam priradené tieto oprečné priority: 

1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti 

a dlhodobej nezamestnanosti. 

Táto podpora je zameraná na ďaľšie vylepšovanie fungovania trhu práce 

a zvyšovanie účinnosti aktívnej politiky trhu práce v spojení s hospodárskym 

rastom, prílevom priamych zahraničných investícií a štrukturálnymi zmenami. 

1.2 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota a starostlivosti o deti 
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vytvorenie prostredia , ktoré bude podporovať rodinné politiky na trhu práce ako aj 

verejné sociálne sluţby vrátane podporných a odľahčovacích sluţieb pre rodiny 

s cieľom zvýšiť participáciu osôb s rodičovskými povinnosťami na trhu práce. 

Súčasťou priority je aj podpora osôb, ktoré sa starajú o závislého odkázaného člena 

rodiny a môţu mať ťaţkosti s návratom na trh práce. 

1.3 Budovanie kapacít a zlepšovanie kvality verejnej správy, 

vytvára moţnosti skvalitňovania ľudského kapitálu v oblasti, ktorá priamo súvisí 

s kvalitnou správou vecí verejných. Reaguje tak na potreby v oblasti budovania 

kapacít v oblasti verejnej politiky, potrebu skvalitnenia meneţovania ľudských 

zdrojov a budovania vhodných a efektívnych systémov riadenia. 

1.4 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania 

reaguje na rezervy aktívnej politiky trhu práce v oblasti udrţateľnosti pracovných 

miest spôsobenej náhlymi zmenami na trhu práce v oblasti udrţateľnosti pracovných 

miest , ako aj na nedostatočnú prepojenosť politiky zamestnanosti a podnikateľským 

prostredím. Z toho dôvodu je nevyhnutné podporovať aktivity, ktoré umoţnia 

zamestnávateľom, ktorí sa ocitnú v ťaţkej ekonomickej situácii, skvalitniť ľudské 

zdroje spolu so skvalitnením materiálnej vybavenosti. 

 

2.1 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych sluţieb 

a opatrení sociálnoprávnej ochrany s osobitným zreteľom na rómske komunity. 

Táto podpora utvára podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj fyzických osôb 

a ich rodín viesť samostatný ţivot, podporovať ich integráciu do spoločnosti a na trh 

práce utvárať priestor na ochranu  a predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzických 

osôb a ich rodín. 

2.2 Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora 

integrácie, znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na rómske 

komunity. 

 

               Zameranie na podporu uplatnenia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

na trhu práce obsahuje rôzne podporné nástroje a aktivity, ktorých cieľom je skvalitniť 

ľudský kapitál, získavať a sledovať ukazovatele o vývoji šancí znevýhodnených 
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uchádzačov o zamestnanie, zvýšiť ich šance na uplatnenie sa na trhu práce a ich ďalší 

rozvoj a postup v zamestnaní. 

             MPSVR SR predpokladá, ţe rast zamestnanosti sa pozitívne prejaví v raste 

miery nezamestnanosti vo všetkých regiónoch Slovenska. Do budúcnosti očakáva 

zvýšenie rastu miery zamestnanosti ţien oproti muţom aj vďaka predlţovaniu veku 

odchodu do dôchodku. Predpokladá, ţe v priebehu niekoľkých rokov sa trend rastu 

miery zamestnanosti muţov a ţien vyrovná a miera zamestnanosti starších osôb vo veku 

55 aţ 65 rokov sa bude zvyšovať aj v súvislosti s predĺţením veku odchodu do 

starobného dôchodku.
3
 

              Rast zamestnanosti bude sprevádzaný zniţovaním počtu nezamestnaných. 

Dôraz musí byť kladený na zniţovanie početnej skupiny dlhodobo nezamestnaných s 

prevaţne ţiadnou, resp. nízkou kvalifikáciou. MPSVR predpokladá, ţe ešte 

v najbliţších rokoch bude pokračovať trend z minulosti, keď celková miera 

nazamestnanosti klesala rýchlejšie ako miera nezamestnanosti dlhodobo 

nezamestnaných, čo je dané štrukturálnou aj kvantitatívnou nerovnováhou na trhu práce 

medzi ponukou a dopytom. 

 

2.3 Použité metódy 
 

             Analýzy, ktoré boli pouţité pri úspešnosti tohto projektu sú nevyhnutnou 

zloţkou na získanie prostriedkov z eurofondov. Získaním výsledkov z urobených analýz 

dosiahneme poznatky na to či je správne rozhodnutie nadobudnutia takéhoto 

projektu, jeho kladných výsledkov a dopad na celkový rozvoj regiónu a firmy. 

Na základe analýz je zrejmé dobré premyslenie si hlavných stratégií projektu a stratégií 

firmy. 

 

 

                                                 
3 Správa o implementácii národných projektov realizovaných Úradom práce,  Sociálnych vecí a rodiny v Pezinku 

v rámci programového obdobia 2004-2006, Informačno poradenské centrum v Pezinku, Moyzesova 2, 902 01 

Pezinok, 2007, 10-23 s 
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2.3.1 Analýza vonkajšieho okolia a analýza faktorov obecného okolia 
(SLEPT analýza) 

 
2.3.1.1 Analýza vonkajšieho okolia 

              Kaţdá stratégia by mala byť sformulovaná na základe reálnych faktov, 

zistených v priebehu analýz zameraných na podstatné javy ovplyvňujúce strategické 

rozhodovanie. 

Podnikateľské obchodné prostredie  v ňom sa firma nachádza zahrňuje faktory, kde 

pôsobenie obecne môţe na jednej strane vytvárať nové podnikateľské príleţitosti, na 

druhej strane sa môţe jednať o potenciálne hrozby pre jej existenciu. Preto je veľmi 

nevyhnutné okolie firmy dobre monitorovať a systematicky analyzovať. Dôleţitosť 

týchto činností je daná predovšetkým skutočnosťou, ţe hlavné príčiny rastu, poklesu 

a iných dlhodobých zmien fungovania podniku sú prevaţne vo vätšine prípadov dané 

vplyvom faktorov okolia a aţ potom vnútorným stavom. 

             Analýza vonkajšieho prostredia by mala byť zameraná predovšetkým na 

odhalenie vývojových trendov pôsobiacich vo vonkajšom prostredí ( v spoločnosti, 

v ekonomike ), ktoré môţu firmu v budúcnu významnejšie ovplyvňovať.
4
 

V Slovenskej republike existuje sústava zákonov, predpisov, vyhlášok, ktorými štát 

upravuje podnikanie a ktoré je potrebné tieţ rešpektovať a riadiť sa nimi. Taktieţ 

existuje aj určitá etika podnikania, ktorú by mal podnikateľ dodrţiavať v rámci 

zachovania si dobrého mena a získavania obchodných partnerov. 

              Iný dôleţitý faktor, ktorý ovplyvňuje podnikanie je stav , v ktorom 

hospodárskom cykle sa nachádza naša ekonomika. Štátny rozpočet na rok 2007 bol 

schválený s deficitom 2,9% v pomere k HDP. NBS prevádza v súčasnosti reštriktívnu 

menovú politiku, čo sa prejavilo zvýšením hlavnej úrokovej sadzby na súčasných 4,75% 

. Príčinou bol vývoj cien ropy a vysoký dopyt stimulovaný rýchlym rastom ekonomiky. 

Inflačné riziká stále trvajú, domáci dopyt je stále vysoký a  záujem o úvery neklesá. 

Nemôţme vylúčiť, ţe NBS bude opäť zvyšovať úrokové sadzby.    

             Neustálym posilňovaním koruny, klesajú ceny tovarov dováţaných zo 

zahraničia. Predpoklad je teda nízky na nákup, čím sa zvyšuje marţa na predaj. Cenu 

výrobkov a sluţieb klientov nie je nutné zniţovať, nakoľko sa ţivotná úroveň 

obyvateľstva zvyšuje. 

                                                 
4
 Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení.Teorie pro praxi. 2. vydání, Praha, C.H.Beck, 2006, s.41 
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 2.3.1.2  Analýza faktorov obecného okolia 

             Strategická analáza okolia je proces, pomocou ktorého stratégovia okolia firmy 

monitorujú a zaistené skutočnosti vyhodnocujú tak, aby v konečnej fáze boli schopný 

určiť príleţitosti a hrozby pre stávajúci sa projekt alebo podnik. 

Výzkumy potvrdzujú, ţe podniki, kde stratégie sú viac prispôsobené realite ich okolia, 

sú úspešnejšie. Z pohľadu pôsobenia obecného okolia môţeme faktory pôsobiace na 

spoločnosť rozdeliť do niekoľko hlavných sektorov. A to predovšetkým na 

technologický, ekonomický, legislatívny, politický a sociálny.   

TTTeeeccchhhnnnooolllooogggiiiccckkkýýý   ssseeekkktttooorrr   

Tento sektor povaţujeme za najvýznamnější, lebo nesie radu príleţitostí v dôsledku 

svojeho dynamického rozvoja: vývoj nových produktov, zlepšenie produktov a ich 

vlastností a tým zlepšenie postavenia na trhu, ale prináša i radu nebezpečia a hrozieb 

ako zaostánie vo vývoji a používanie nových technologií, čo znamená výrazné straty na 

trhu. Firma toto riziko eliminuje vlastným vývojovým strediskom. 

 

PPPooollliiitttiiiccckkkééé    aaa   ppprrrááávvvnnneee   oookkkooollliiieee   

Politická stabilita - do istej miery stabilné politické prostredie v SR, členstvo v EU, 

makroekonomická stabilita ohrozujúca finančnú nerovnováhu, vstúpenie do 

Schengenskej zóny. 

Právne prostredie - právne normy pokrývajú vätšinu  oblastí ekonomickej a sociálnej 

aktivity. Mnoho právnych noriem vykazuje nedostatky. Vynutitelnosť práva je na nízkej 

úrovni = nízká výkonnosť justície, počiatok rozsiahlej reformy súdnictva, pomerne 

vysoká aktivita orgánov odpovedných za vydávanie právnych predpisov. 

Nejdôleţitejším aspektom bol vstup SR do EU. Veľkým problémom SR sú nedostatky v 

právnych normách a nízká výkonnosť justície. ( Zriadenie Najvyšších súdov – nástup 

novej vlády október 2006 a hlasovanie za zrušenie týchto súdov, čo dodnes nie je ešte 

stále odhlasované vládou.) 
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SSSoooccciiiááálllnnnaaa   aaa   eeekkkooonnnooommmiiiccckkkááá    sssiiitttuuuáááccciiiaaa   

S rastom nezamestnanosti je v súčasnosti sociálna situácia obyvateľstva slabá a tempo 

rastu populácie je nízke. Vďaka menšej finančnej náročnosti pre získanie úveru či 

pôţičky, sú pre mladú generáciu dostupnejšie a cenovo prijatelnejšie. V niektorých 

vrstvách sa ţivotná úroveň pomaly zvyšuje.  

Vyplíva to z toho, ţe ako príleţitosť firmy ide označit politiku vlády a zvyšujúcu sa 

ţivotnú úroveň (so zníţením úrokových sadzieb).    

Ako hrozbu ide  označiť slabú finančnú situáciu obyvateľstva a rastúcu 

nezamestnanosť. 

Po oddelenia Slovenska od ČSFR sa v zrovnaní s Českou republikou výrazne zhoršili 

makroekonomické ukazatele. V posledných rokoch ale dochádza k zlepšeniu. 

Vstup SR do EU ponúkol nové moţnosti, ale zároveň i určité obmedzenie prispôsobenie  

sa europskému štandartu.  

 

2.3.2  Podnikový výskum trhu 

 

  Podnikový výskum trhu nazývaný aj marketingovým výskumom trhu (VT) je 

súčasťou marketingového informačného systému. Výskum trhu získava primárne údaje 

či informácie z externého prostredia podniku. Tieto potom odovzdáva do 

marketingového informačného systému na ďalšie spracovanie alebo ich sám spracováva 

a odovzdáva na ďalšie vyuţitie.  

 

Hlavné metódy výskumu trhu sú:
5
 

 Anketovanie – špecializovaní pracovníci za pomoci rôznych dotazníkov či 

ankety získavajú primárne údaje a informácie. Podstata spočíva v kladení 

cielených otázok osobám, ktoré sú predmetom výskumu. 

 Pozorovanie – úlohou je zmyslové vnímanie trhových skutočností napríklad 

chovanie predávajúceho a zákazníka, uloţenie tovarov, estetická úroveň 

predajne a získavať primárne údaje cez špecializovaného pracovníka. 

                                                 
5
 KOTLER, P. – ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha : Grada Publishing, 2004. s.260 
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 Experimentovanie – skúma príčinné vzťahy. Pouţíva sa ak nie je dostatok 

informácií získaných predošlými metódami. 

 Panelové skúmanie - ide o skúmanie reprezentatívne vybranej vzorky 

trhových subjektívnych stabilizátorov napríklad podnikateľov, 

obchodníkov, zákazníkov v pravidelných intervaloch, kombinuje sa 

napríklad s anketovaním.  

 
 

2.3.3 SWOT analýza 

 

              Najčastejšie pouţívanou metódou analyzovania potenciálnych rizík 

a príleţitostí je SWOT analýza. „SWOT analýza predstavuje koncepčné východisko pre 

systematickú analýzu. Zameriava sa na charakteristiku kľúčových faktorov, ktoré 

ovplyvňujú strategické postavenie podniku.“
6
 Prehľadne zobrazuje všetky potenciálne 

príleţitosti a riziká v kombinácii so silnými a slabými stránkami podniku. SWOT 

analýza kladie otázky, ktoré umoţňujú rozhodnutia aby podnik alebo produkt si 

skutočne plnili plány a aké prekáţky musia prekonávať.  

 

Výber vhodne stanovenej stratégie, ktorú môţe podnik stanoviť od výsledkov SWOT 

analýzy predstavuje nasledujúci obrázok č. 1:
7
 

 

                                                       PRÍLEŽITOSTI                                                

                                        Stratégia zvratu             Agresívna rastová stratégia 

         SLABÉ STRÁNKY                                                                SILNÉ STRÁNKY 

                                       Obranná stratégia            Diverzifikácia 

                                                                      RIZIKÁ 

 

Obrázok  1    SWOT analýza a stratégie 

 

                                                 
6
 Lesáková,  D. a kol.: Strategický marketingový manažment, Bratislava : Sprint, 2001. s.46 

            
7
 Papula, J.: Vývoj teóriestartegického managementu pod vplyvom meniaceho sa prostredia. Bratislava, 

KARTPINT, 2004, s.162    
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SWOT analýza je dôleţitou súčasťou marketingového plánovacieho procesu. 

Predstavuje prehľadný nástroj orientácie pri vnímaní strategickej pozície podniku. 

Identifikuje súčasný stav podniku, vyhľadáva rozvojové a represívne faktory, ktoré 

pôsobia na efektívnosť fungovania podniku. 

Úlohou SWOT analýzy je zdôrazniť faktory, ktoré budú mať pre podnik zásadný 

význam, umoţnia podniku predvídať atraktívnosť alebo ťaţkosti pri jeho orientácii, 

zásadným spôsobom ovplyvnia budúce marketingové aktivity podniku, rozhodujúcim 

spôsobom usmernia formulácie strategických marketingových zámerov a výber 

realizovateľnej marketingovej stratégie. Manaţéri by nemali skončiť len zoznamom 

oblastiach Strengths (prednosti, silné stánky), Weaknesses (nedostatky, slabé stánky), 

Opportunities (príleţitosti vo vonkajšom prostredí) a Threats (hrozby z vonkajšieho 

prostredia). Následne po vykonaní analýzy by mali manaţéri posúdiť pozíciu firmy 

a uskutočniť zásahy, ktoré lepšie pripravia organizáciu na budúcnosť. Vyuţitie SWOT 

analýzy záleţí na tom, kto ju vykonáva, aké má znalosti a predstavivosti a ako 

spolupracuje napríklad s odborníkmi.  

 

2.3.3.1  Analýza príležitostí a rizík  

              Príleţitosti a riziká závisia od: intenzity konkurencie v odvetví, existencie 

bariér vstupu do odvetvia, existencie a postavenia substitútov, sily a koncentrácie 

kupujúcich a predávajúcich.                  

 

                                                    

                                       PRAVDEPODOBNOSŤ ÚSPECHU      

                                             vysoká              nízka 

 

                    vysoká 

ATRAKTÍVNOSŤ 

                    nízka 

 

 

Obrázok  2   Matica príležitostí     

 Zdroj:  LESÁKOVÁ, D. a kol.: Strategický marketing. Bratislava : SPRINT, 2007. s.67 
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Príleţitosťou sú neexistencia priamej domácej alebo zahraničnej konkurencie, 

jednoduchý vstup na nové trhy, moderné trendy v technológiách, nové moţnosti na 

medzinárodných trhoch. Príleţitosti predstavujú ďalšie moţnosti, vyuţitím ktorých sa 

zvyšujú vyhliadky podniku na efektívnejšie vyuţitie disponibilných zdrojov a lepšie 

dosahovanie vytýčených cieľov. „Marketingová príleţitosť predstavuje atraktívnu 

oblasť, v ktorej podnik získa pomocou primeraných marketingových nástrojov 

konkurenčnú výhodu.“
8
 Ľavý horný kvadrant predstavuje najlepšie príleţitosti. Podnik 

by sa mal sústrediť na ich sledovanie a vyuţitie v dlhodobom časovom horizonte. 

Naproti tomu príleţitosti v prvom dolnom poli matice sú nevýznamné či príliš malé. 

Príleţitosti v pravom hornom a ľavom dolnom kvadrante by mal podnik podrobne 

sledovať, v prípade  zvýšenia atraktívnosti, či pravdepodobnosti úspechu.  

             Na základe interných informácií spoločnosti sú moţnosti nasledujúce: 

Riziko je výzva, ktorá vznikla na základe nepriaznivého trendu alebo negatívnej 

udalosti vo vonkajšom prostredí:
9
 silné postavenie kľúčových konkurentov, voľný vstup 

zahraničných konkurentov na domáci trh, neschopnosť konkurovať na trhoch, zmeny 

v legislatíve.  

 

              Miera a intenzita vplyvu príleţitosti a rizík závisí predovšetkým od charakteru 

vonkajšieho prostredia a faktorov odvetvia, v ktorom podnik pôsobí. Podnik nemôţe, 

resp. len výnimočne môţe tieto faktory svojimi aktivitami ovplyvniť. Je však schopný 

vytipovať, monitorovať, vyhodnotiť a navrhnúť opatrenia na ich maximálne vyuţitie, 

odvrátenie, obmedzenie alebo zmiernenie ich následkov. Danou analýzou je moţné dať 

odpoveď na otázku: V akej oblasti by podnik mohol podnikať? Podľa Lesákovej 

smeruje k rozpoznaniu dynamickej diskontinuity, ktorá predstavuje ťaţko predvídateľné 

udalosti.  

 

  2.3.3.2 Analýza silných a slabých stránok  

              Po analýze vonkajších činiteľov je potrebné posúdiť, či má podnik vnútorné 

predpoklady pre úspešné vyuţitie ponúkajúcich sa príleţitostí a či je schopný čeliť 

                                                 
8
 LESÁKOVÁ, D. a kol.: Strategický marketing. Bratislava : SPRINT, 2007. s.66 

9
 LESÁKOVÁ, D. a kol.: Strategický marketing. Bratislava : SPRINT, 2007. s.68 
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potenciálnemu nebezpečenstvu. Kaţdý podnik potrebuje kvalifikovane a nestranne 

posúdiť: vlastné schopnosti a zručnosti, vlastnú výkonnosť, zdrojové moţnosti, úrovne 

manaţmentu. 

  

   Silné stránky sú prednosti podniku, týkajúce sa jeho vnútorných funkcií a 

oblastí. Predstavujú pozitívne faktory úspešnej podnikovej činnosti. Najvýhodnejšími 

silnými stránkami sú tie, ktoré nie je moţné jednoducho napodobniť, a ktoré znamenajú 

konkurenčnú výhodu: kvalitné výrobky, pozitívny imidţ, tradícia, kvalifikovaný 

personál, vysoká úroveň výskumu a vývoja. 

  

   Slabé stránky sú ponímané ako problémy, ktoré sa podniky pokúšajú negovať. 

Znamenajú kritické miesta, obmedzenia a nedostatky v aktivitách podniku: nekvalitné 

výrobky, vysoké ceny, negatívny imidţ, nepruţná organizačná štruktúra. 

Jednotlivé silné a slabé stránky nemajú pre podnik rovnakú dôleţitosť a váhu. 
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3   SÚČASNÁ SITUÁCIA NATRHU PRÁCE 

 

3.1 Podpora zamestnania 

 

             Táto časť charakterizuje základné atribúty SR, ktoré sa povaţovali za 

východiskové, resp. vymedzili pole pôsobnosti pri tvorbe OP ZaSI (Operačný program 

zamestnanosť a sociálna inklúzia). 

             Proces podporovaného zamestnávania nemá síce na Slovensku dlhú históriu, ale 

nejakú uţ má. Je to proces veľmi náročný po kaţdej stránke: peronálnej, priestorovo-

technickej a najmä finančnej. Ešte stále v ňom preto existujú veľké rezervy. Má veľa 

nadšených protagonistov, ale aj nepriaznivcov. Ako všetko, čo nás obklopuje, má dve  

stránky: svoje pozitíva i negatíva. 

             V rámci iniciatívy EQUAL bol schválený začiatkom roku 2005 projekt Kvalita 

v podporovanom zamestnávaní na Slovensku. Cieľom projektu bolo pripraviť 

a implementovať štandardy kvality sluţieb podporovaného zamestnávania ako 

predpokladu pre efektívne umiestňovanie občanov dlhodobo nezamestnaných 

a občanov so zdravotným postihnutím na trhu práce a následné podporenie procesu 

udrţania si ich zamestnania. Má preto pozitívny dopad aj na zniţovanie miery 

nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

              Ako podklad pre definovanie odporúčaní na zlepšenie procesu podporovaného 

zamestnávania, odporúčania sa týkali  najmä prác na štandardoch kvality, prípravy 

vzdelávacích modulov pre pracovníkov, Agentúr podporovaného zamestnávania, 

nevynímajúc spoluprácu, komunikáciu a vzájomnú informovanosť pre dôslednejšiu 

implementáciu procesu do praxe. Medzi ďalšími odporúčaniami boli návrhy na 

uskutočnenie legislatívnych zmien zameraných na ďalšie zefektívňovanie procesu 

(zníţenie administratívnej náročnosti pre zamestnávateľov, zváţenie adresnosti pouţitia 

prostriedkov získaných v rámci podporovaného zamestnávania a pod).  

             Niektoré odporúčania sa podarilo úspešne zrealizovať (štandardy kvality v 

zamestnanosti, vzdelávanie pracovníkov agentúr). Sú však aj odporúčania  - najmä tie 

na zmenu administratívnej náročnosti a adresnosti, v uplatňovaní ktorých do praxe ešte 

stále vidíme značné rezervy. 
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3.2 Ekonomický rozvoj 

 

             Miera ekonomickej rozvinutosti krajiny sa významnou mierou podieľa na 

oprávnenosti krajiny čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov. Ekonomika 

Slovenska za posledné roky zaznamenala v oblasti hospodárskeho rastu významný 

pokrok. Kým v roku 2000 jej hospodársky rast bol na poslednom mieste v rámci EÚ 10 

tak v roku 2003 uţ presahovala ich priemer. Výraznejší vplyv hospodárskeho rastu na 

rast zamestnanosti a nadväzne aj na medziročný pokles evidovanej nezamestnanosti sa 

prejavil aţ v rokoch 2005 – 2006. Dynamika rastu HDP patrila v posledných rokoch 

medzi najvyššie v rámci EÚ 25. Vstup do EÚ spolu s hospodárskym rastom sa podpísali 

pod zvyšovanie miery zamestnanosti. Aj napriek prílevu zahraničných investícií a 

vysokému rastu HDP však miera zamestnanosti i miera nezamestnanosti zostávajú 

vysoké. Je zrejmé, ţe samotný rast HDP nie je dostatočným faktorom na dosiahnutie 

priemernej úrovne zamestnanosti. Rovnako tak HDP meraný v PKS v rámci regiónov 

nevykazoval priblíţenie sa regiónov na úrovni NUTS III a noţnice sa naďalej roztvárali. 

             Uskutočnenie inštitucionálnej a vecnej reformy sluţieb zamestnanosti, 

implementácia zákona o sluţbách zamestnanosti vytvorili inštitucionálny a legislatívny 

rámec na poskytovanie efektívnych a kompatibilných sluţieb zamestnanosti. Tieto sú 

garantované diferencovane pre jednotlivé skupiny prijímateľov s dôrazom na klientovo 

orientovaný prístup, posilnenie sprostredkovateľských a poradenských činností a 

vyuţívanie informačných a komunikačných technológii v ich činnosti. Zároveň sa 

vytvoril priestor na efektívne vyuţívanie prostriedkov Európskeho sociálneho fondu na 

podporu projektov zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zniţovanie 

nezamestnanosti formou sprostredkovania zamestnania, ktoré zabezpečuje ÚPSVaR SR 

a pracoviská zriadené úradmi práce, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré 

vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, sprostredkovanie dočasného 

zamestnávania a sprostredkovanie podporovaného zamestnávania. ÚPSVaR SR a úrady 

práce vykonávajú sprostredkovanie zamestnania na území Slovenskej republiky 

bezplatne. Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj evidenčná činnosť, informačné 

a poradenské sluţby, ako aj vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest a 

zoznamov hľadaných zamestnaní UoZ a ZoZ a ich uverejňovanie na internete, v tlači a 

v ďalších masovokomunikačných prostriedkoch. V rámci implementácie projektov z 
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ESF bola pomoc z EÚ realizovaná prostredníctvom NP VII a SOP ĽZ a JPD NUTS II 

Bratislava – Cieľ 3 „Modernizácia sluţieb zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a 

foriem, informačných a poradenských sluţieb.“ 

             Cieľom projektu bolo zvýšiť rozsah a kvalitu a zabezpečiť jednotnú úroveň 

poskytovaných sluţieb zamestnanosti prostredníctvom rozvoja informačných a 

poradenských sluţieb, so zámerom poskytnúť všetkým klientom sluţieb zamestnanosti 

profesionálnu účinnú pomoc a poradenstvo pri voľbe povolania, výbere zamestnania 

vrátane zmeny zamestnania a výbere zamestnanca. Pre zabezpečenie spätnej väzby o 

úspešnosti sluţieb poskytovaných klientom je nevyhnutné pripraviť a vykonať 

prieskumy spokojnosti dotknutých klientov. 

 

3.3 Analýza problému 

 

              Pri tvorbe analýzy sa prihliadlo na vývoj na trhu práce a na vzájomné 

prepojenie zamestnanosti, nezamestnanosti a sociálnej inklúzie. Časti zamestnanosti a 

nezamestnanosť sú analyzované podľa všeobecného vývoja na úrovni SR, z 

regionálneho pohľadu, z pohľadu vzdelanostnej štruktúry, z pohľadu veku, z rodového 

pohľadu, z pohľadu osôb so zdravotným postihnutím. 

             Analýza aktívnej politiky trhu práce, sluţieb zamestnanosti a analýza 

adaptability podnikov a pracovníkov je zameraná na analýzu účinnosti nástrojov a 

faktorov ovplyvňujúcich vývoj na trhu práce. 

             Analýza sociálnej inklúzie poskytuje zhodnotenie vývoja inkluzívnych politík, 

skupín obyvateľstva ohrozených vylúčením, vývoja integrácie osôb ohrozených 

sociálnou exklúziou na trhu práce, dostupnosť, kvalitu a efektívnosť sluţieb 

starostlivosti (t. j. sociálnych sluţieb, opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately a ďalších špecifických programov) a zhodnotenie ľudských kapacít 

poskytovateľov sluţieb a vykonávateľov opatrení. 

Zvyšujúci sa výkon ekonomiky je podporovaný a sprevádzaný kombináciou rastu 

produktivity práce a rastu zamestnanosti. 
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             Produktivita práce v roku 2006 bola sprevádzaná silným 3,1 % -ným rastom 

zamestnanosti, čo znamená, ţe rast HDP sa začal silnejšie prejavovať na raste 

zamestnanosti. 

Z hľadiska dopytovej stránky ekonomiky je HDP stimulovaný stále silným rastom 

domácej spotreby a investícií, s čoraz viditeľnejším trendom pozitívneho príspevku 

čistého zahraničného obchodu k rastu HDP. Štruktúra rastu HDP zaznamenáva 

evidentný posun od domáceho dopytu (domáca spotreba a investície) smerom k 

zahraničnému dopytu (export, 

v súvislosti s výraznejším spustením vývozov automobilov). Zatiaľ naďalej platí, ţe 

hlavným ťahúňom vysokého ekonomického rastu je domáci dopyt podporovaný 

kombináciou súkromnej spotreby a stále významných fixných investícií. Rast konečnej 

spotreby domácností je dôsledkom rastu reálnych miezd, ktorý je však v súlade s rastom 

produktivity. 

S cieľom zistiť, akým smerom sa uberá podporované zamestnávanie na Slovensku, sme 

pouţili metodiku, kde hlavnými zdrojmi informácií boli: 

 Zber kvalitatívnych dát v teréne prostredníctvom štrukturovaných 

interview s aktérmi podporovaného zamestnávania. 

 Zber kvantitatívnych a kvalitatívnych dát prostrredníctvom  

dotazníkového prieskumu  aktérov podporovaného zamestnávania. 

 Zber údajov z iných zdrojov (doteraz uskutočnené analýzy, štatistické 

údaje z databáz    ŠÚ SR, ÚPSVaR. 

              Výsledky, ktoré z predkladaného prieskumu vzišli, potvrdzujú pozitívny trend, 

pokiaľ ide o postoje verejnosti k zamestnávaniu občanov so zdravotným postihnutím. 

Existuje viac informačných programov, čo je dané okrem iného aj zvýšeným pôsobením 

rozvojových prostriedkov z EÚ. 

              Na druhej strane v miere spolupráce APZ a Úradov práce ešte stále existujú 

rezervy. Svoju úlohu tu hrajú najmä osobné kontakty. Problémom stále zostáva 

financovanie Agentúr, následkom čoho po ich začiatočnom rozmachu u mnohých došlo 

k útlmu svojej činnosti. Výsledky poukazujú na moţnoť zmeny financovania 

podporovaného zamestnávania zo získaných prostriedkov z odvodov za neplnenie 

povinného podielu zamestnávania OZP. 
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Najintenzívnejší vývoj zaznamenal proces podporovaného zamestnávania v APZ, na 

pôde ktorých došlo k príprave štandardov kvality, a uskutočnil sa cyklus vzdelávania 

zamestnancov agentúr. V súčastnosti APZ dosahujú aţ 30 % úspešnosť umiestnenia 

svojich klientov na trhu práce. 

             Celkovo za posledné dva roky môţeme dosiahnutý vývoj kvality 

v podporovanom zamestnávaní hodnotiť pozitívne, napriek určitým apektom stagnácie 

v niektorých oblastiach. Napriek tomu v existujúcom systéme ešte stále existujú veľké 

rezervy, ktoré je potrebné riešiť. 

3.3.1 Dotazníkový prieskum 

 

3.3.1.1 Výstupy prieskumu zamestnávateľov 

             Z dotazníkového prieskumu (viď príloha č.1) vyplynula skutočnosť, podľa 

ktorej čím väčší zamestnávateľ, tým menší podiel občanov so zdravotným postihnutím 

zamestnáva. Najmä väčší zamestnávatelia sa často zvykli sťaţovať, ţe majú problémy 

s obsadzovaním voľných pozicií uchádzačmi o zamestnanie z radov ZP. Buď sa takíto 

uchádzači na ich poţadovanú prácu vôbec nehodia alebo nie sú k dispozícii. 

V podobných prípadoch by podľa nich nemali byť „sankcionovaní“ odvodmi. 

             Pozitívny posun pokiaľ ide o počty zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 

občanov so zdravotným postihnutím potvrdzuje pozitívny vplyv informačných kampaní, 

ako aj celkových investiícií do dieľovej skupiny. Napriek tomu je plnenie povinného 

podielu zamestnávania osôb so ZP vo všeobecnosti príliš nízke. Zamestnávatelia 

o niečo viacej preferujú náhradné plnenia prostredníctvom zákaziek iným firmám, hoci 

Agentúry podporovaného zamestnávania majú v našich podmienkach v náplni práce 

neštandartne aj iné skupiny znevýhodnených občanov ako občanov so zdravotným 

postihnutím, najčastejšie sa špecializujú na cieľovú skupinu OZP. 

             Dôletitým faktorom, ktorý vplýva aj na kvalitu podporovaného zamestnávania, 

je informovanosť zamestnávateľov. Výsledky prieskumu potvrdzujú, ţe najviac 

informovaní sú veľký zamestnávatelia – a to najmä v súvislosti so znalosťou legislatívy. 

Na druhej strane práve veľký zamestnávatelia bývajú konaktovaní Úradmi práce 

častejšie, pravdepodobne vzhľadom na očakávanie lepších výsledkov. Pre ďalšie 

zvyšovanie efektivity by sme preto navrhovali aby, aspoň čo sa týka informovanosti 
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o moţnostiach zvýhodnení pre zamestnávateľov po zamestnaní osôb so ZP, Úrady práce 

svoje kampane zamerali viac na malých a stredných podnikateľov, prostredníctvom 

vhodných nástrojov. 

             V súčastnosti existujúcom systéme podporovaného zamestnávania sa 

zamestnávatelia sťaţovali (okrem vyššie načrtnutých všeobecných obmedzení 

zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím z titulu nevhodnosti, alebo 

nedostatku ), konkrétne najmä na príslušnú byrokraciu, nepruţnosť (podmienenie 

prepustenia ZP súhlasom Úradu práce a pod). nedostatočné zvýhodnenia, nedostatok 

informácií, nevhodnosť paušálne „pokutovať“ zamestnávateľov za nezamestnávanie bez 

skúmania bliţších súvislostí, nevhodnosť pokutovacieho systému ako takého. Napriek 

tomu sme zaznamenali aj pozitívne hodnotenie systému a to predovšetkým ak 

hodnotíme jeho posledný vývojový trend. U tých zamestnancov, ktorí pozorovali zmeny  

prevaţovali odpovede: „tieto zmeny nás ako organizáciu ovplyvnili pozitívne“. Tieto 

zmeny spočívali napríklad v objavení sa ponúk pre náhradné plnenia alebo finančné 

úspory z titulu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Najčastejším 

dôvodom pozitívneho hodnotenia však bol celkový súhlas s tou podporou spoločnosti, 

aká sa dostáva pre túto znevýhodnenú cieľovú skupinu. 

Cieľová skupina Forma distribúcie /návratnosti 
Počet 

oslovených 
Návratnosť 

(počet) 
Návratnosť 

(%) 

Zamestnávatelia 

E - mail 25 20 45 

Fax 6 0 0 

Osobne 0 0 0 

Spolu   31 20 45 

Tabuľka č. 1.: Dotazníkový prieskum  - Zamestnávatelia 

Zdroj: vlastný námet 

 

Graf č. 1.: Dotazníkový prieskum  - Zamestnávatelia 

Zdroj: vlastný námet 
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3.3.1.2 Výstupy prieskumu Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR     

             Zmena v oblasti vnímania a postojov  oproti výsledkom z prvotného prieskumu 

došlo k pozitívnemu posunu takmer o 15 %.  

Rozposlala som dotazníky (viď príloha č.2), z ktorých vyplynuli tieto názory. 

Spolupráca medzi jednotlivými aktérmy procesu nie je zo zákona povinná, ale bez 

uvedeného atribútu je nemysliteľné, aby proces podporovaného zamestnávania 

zaznamenal jeho kvalitatívny posun. Spolupráca je tieţ nevyhnutá pri  napĺňaní priorít 

nastavených v zákone o sluţbách zamestnanosti prechádzať vylúčeniu z trhu práce 

a podporovať integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce. Výsledky prieskumu 

o spolupráci sú prejavom pomerne vysokého stupňa spolupráce  s APZ 63 %, so 

subjektami zdruţujúcich OZP 87 %. V niektorých prípadoch sa však objavili aj názory, 

ktoré nevyjadrovali akceptáciu APZ ako alternatívnych subjektov pôsobiacich 

v sluţbách zamestnanosti. Dôvody hodnotenia, resp. námety na zlepšenie spolupráce sú 

najmä o zintenzívnení informovanosti o činnosti APZ , ako aj o vytvorení rámca na 

vzájomnú koordináciu procesu. V spolupráci úradov s ostatnými subjektami (Sociálna 

poisťovňa, mestá, obce, VÚC, vzdelávacie inštitúcie ) nastal najvýraznejší posun so 

bujektami samosprávy a so vzdelávacími inštitúciami.  

Prínosy APZ  v procese podporovaného zamestnávania za posledné dva roky sa 

zlepšili, zhodnotilo to viac ako 32 % respondentov, viac ako 52 % odpovedalo 

„neviem“ a po 8% odpovedí bolo, ţe prínosy sa zhoršili a neuviedli.  

Úrady uviedli aj návrhy na zlepšenie procesu zamestnávania OZP  a dlhodobo 

nezamestnaných pre APZ: 

 Rozšíriť sieť APZ tak, aby kopírovala sieť Úradov. 

 Zintenzívniť vzájomnú spoluprácu a komunikáciu. 

 Zmapovať pracovné miesta vhodné pre cieľovú skupinu. 

 Iniciovať zmeny v legislatíve. 

Výsledky prieskumu dokumentujú, ţe 31 % respondentov zhodnotilo proces kvality za 

posledné dva roky ako zvýšenie kvality v podporovanom zamestnávaní. Vysoké 

percento respondentov 43 % však uviedlo, ţe nevie zhodnotiť proces kvality a 23 % 

uviedlo, ţe sa kvalita nemenila. 

Návrhy na zmeny v legislatíve sa týkali: 

 Úpravy systému a jeho kompatibilnosti so systémom platným v rámci EÚ. 
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 Nastavenia jasného finančného systému pre činnosť APZ. 

 Zvýhodnenia zamestnávateľov pri zamestnávaní OZP. 

 Prísnejšieho naformulovania podmienok pri udeľovaní povolení pre APZ (bez 

špecifikácie). 

Cieľová skupina Forma distribúcie /návratnosti 

Počet 

oslovených 

Návratnosť 

(počet) 

Návratnosť 

(%) 

Úrady práce, 
sociálnych vecí a 

rodiny  

E - mail 40 32 72 

Fax 0 0 0 

Osobne 6 6 12 

Spolu   46 38 84 

Tabuľka č. 2.: Dotazníkový prieskum  - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 

Zdroj: vlastný námet 

 

 

Graf č.2. : Dotazníkový prieskum  - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 

Zdroj: vlastný námet 

 

3.3.1.3 Výstupy prieskumu Agentúr podporovaného zamestnávania APZ 

             V početnosti a vzdelanostnej štruktúre pracovníkov APZ nedošlo k podstatným 

zmenám (VŠ 2005/68 a 2007/64, SŠ 2005/30 a 2007/34, ani v pomere pracovníkov 

externí /interní (externí 2005/57 a 2007/54, interní 2005/43 a 2007/46). 

Rozposlala som dotazníky, kde uviedli svoje názory (viď príloha č.3). 

             Na financovanie činnosti sa vyuţilo 54 % iných, verejných zdrojov len 3 %. 

Skutočnosť vyplýva z nastavenia tak národných projektov, ktoré boli smerované na 
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riešenie podporovaného zamestnávania, ako aj nastavenia projektov zo štrukturálnych 

fondov EÚ. 

Aţ 90 % subjektov vyvíja činnosť pre zvýšenie šancí zamestnať sa OZP na otvorenom 

trhu práce. 5 % respondentov uviedlo, ţe túto činnosť nevyvíjajú, resp. 5 % neuviedlo 

nič a uviedli dôvody, týkajúce sa najmä nie dobrých vzájomných vzťahov. V práci 

s klientami, najmä v dosiahnutí počtu umiestnených klientov na trhu práce, sú 

zaznamenané hodnoty úspešnosti APZ aţ 30%. 

             V spolupráci s Úradmi došlo k výraznému posunu vpred, keď spoluprácu 

s Úradmi práce potvrdilo 95 % respondentov (v prvotnom prieskume sa k spolupráci 

prihlásilo 62 % respondentov). Len 5% na otázku spolupráce s UPSVaR neodpovedalo. 

Spoluprácu s ostatnými subjektami hodnotili APZ vcelku ako dobrú, najmä s miestnou 

a regionálnou samosprávou, ale aj so Sociálnou poisťovňou. Spoluprácu so 

zamestnávateľmi hodnotili  ako uspokojivú, hoci sa objavovali aj dôvody nespolupráce 

pre nezáujem a nedostatok vhodných pracovných miest. 

              Kvalitu v podporovanom zamestnávaní za posledné dva roky hodnotilo 47 % 

respondentov ako zvýšenú a na druhej strane 32% respondentov zhodnotilo stav ako 

nezmenený.  

Návrhy na zmeny v súčasnej legislatíve sa týkali: 

 Zavedenia systému financovania APZ. 

 Nového systému pouţitia sankcií z neplnenia povinného podielu zamestnania 

OZP. 

 Zavedenie nového nástroja aktívnej politiky trhu práce – refundácie 90 % 

minimálnej mzdy pre zamestnávateľov, ktoré zamestnajú OZP. 

 Vytvorenia Rady vlády pre OZP.  

 Vytvorenia zákona o rovnakom prístupe, resp. zaobchádzaní s prihliadnutím na 

európsku legislatívu, zabezpečenia financovania formou preddavkov, nie 

refundáciou. 

 Zvýšenie odvodu za neplnenie povinného podielu pri zamestnávaní  OZP.  

 Zjednodušenia podmienok zamestnávania a poskytovania príspevkov na 

zamestnávanie. 
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Cieľová skupina Forma distribúcie /návratnosti 
Počet 

oslovených 
Návratnosť 

(počet) 
Návratnosť 

(%) 

Agentúry 
podporovaného 
zamestnávania 

E - mail 35 16 51 

Fax 6 2 8 

Osobne 0 1 1 

Spolu   41 19 60 

Tabuľka č. 3.: Dotazníkový prieskum – Agentúry podporovaného zamestnávania 

Zdroj: vlastný námet 

 

Graf č. 3.: Dotazníkový prieskum – Agentúry podporovaného zamestnávania 

Zdroj: vlastný námet 

 

3.3.1.4 Výstupy prieskumu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

Z totazníkového prieskumu vyplynulo (viď príloha č.4). 

              18% respondentov nie sú, neboli klientami Úradu práce. Od Úradu práce 

respondenti pre podporu svojej zamestnanosti potrebujú najmä viac ponúk práce, pomoc 

pri hľadaní práce zodpovedajúcej ich zdravotnému stavu / veku, prácu, rekvalifikačné 

kurzy / vzdelávanie, lepší ľudskejší, otvorenejší prístup k ľuďom, ochotu, pochopenie, 

záujem. 

              Od APZ  respondenti pre podporu svojej zamestnanosti potrebujú prácu / 

ponuky , vhodnú prácu pre občanov so zdravotným postihnutím, viac informácií. 18 % 

respondentov, ktorí vyplnili otázku nevie, nepozná a nemá skúsenosti s APZ. 

              Dôvodom sťaţeného umiestnenia sa respondentov na trhu práce, sú najmä 

nevyhovujúce ponuky práce (62%), iné dôvody (43% - zdravotný stav, nedostatnočné 

vzdelanie, schopnosti,  zručnosti,  prax, nezáujem zamestnávateľov ) a nedostatočná 

moţnosť vzdelania a prípravy pre trh práce. 
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             83,6% všetkých respondentov vie, ţe Úrad práce poskytuje bezplatné  

rekvalifikačné kury, 54,1% všetkých respondentov malo záujem aj sa zúčastniť týchto 

kurzov a 36,4% všetkých respondentov sa kurzov aj zúčastnilo. 

              Pri hodnotení, aký posun nastal za posledné dva roky v záujme Úradov práce 

o podporu zamestnania zaregistrovalo pozitívny posun  44,9% respondentov, 23,2% 

pozitívny posun nezaregistrovalo 27,8% respondentov nevedelo zhodnotiť a 4,2% 

respondentov uviedlo, ţe naopak, záujem o nich sa zhoršuje. U Agentúr podporovaného 

zamestnávania zaregistrovalo pozitívny posun 8% respondentov, 31% pozitívny posun  

nezaregistrovalo, 58,4% respondentov vývoj nevedelo zhodnotiť a 2,7% respondentov 

uviedlo , ţe naopak, záujem sa zhoršuje. U zamestnávateľov za 41,4% pozitívny posun 

nezaregistrovalo. 22,8% respondentov uviedlo, ţe naopak, záujem sa zhoršuje. 

Najviac respondentov (61,5%) bolo takých, ktorí si dopomohli k zamestnaniu sami, 

alebo prostredníctvom rodiny / známych. 22.9% respondentom k zamestnaniu 

dopomohol Úrad práce, 10% organizácia zdruţujúca občanov so zdravotným 

postihnutím. Pomocv APZ k získaniu zamestnania neuviedol ţiadny respondent. 

              Názory, ktoré pokladali respondenti za dôleţité uviesť sa týkali nedostaku 

pracovných príleţitostí, málo moţností zamestnať sa, ako aj nevhodných ponúk pre 

občanov so zdravotným postihnutím.  Opisu zdravotného postihnutia, ktoré sú hlavnou 

príčinou ich nezamestnanosti. Návrhom na lepšie správanie sa k občanom so 

zdravotným postihnutím, aby boli vytvorené lepšie podmienky, väčšia starostlivosť, 

záujem o nich, ako aj ich väčšia ochrana v zamestnaní. 

Cieľová skupina Forma distribúcie /návratnosti 
Počet 

oslovených 
Návratnosť 

(počet) 
Návratnosť 

(%) 

Znevýhodnený 
uchádzači o 

zamestnanie 

E - mail 12 12 24 

Fax 0 0 0 

Osobne 2 2 4 

Spolu   14 14 28 

Tabuľka č. 4.: Dotazníkový prieskum  - Znevýhodnený uchádzači o zamestnanie 

Zdroj: Vlastný námet 
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Graf č.4. : Dotazníkový prieskum  - Znevýhodnený uchádzači o zamestnanie 

Zdroj: Vlastný námet 

 

3.3.2 SWOT Analýza  zamestnania zdravotne postihnutých občanov 

 

S - Silné stránky 

 Existujúca sieť - Agentúra podporovaného zamestnávania a úradov práce. 

 Ochota štátu venovať sa podporovanému zamestnávaniu. 

 Veľké moţnosti rozvojových prostriedkov určených na podporované 

zamestnávanie. 

 Mnoţstvo odborníkov v danej oblasti, entuziazmus a sociálne cítenie. 

 Čoraz viac firiem sa v poslednom období objavuje, ktorí chcú pomôcť občanom 

so zdravotným postihnutím (prispiesť do systému podporovaného 

zamestnávania). 

 Rozvinutý „tretí sektor“ angaţovanosť. 

 Úspešnosť APZ pri zamestnávaní klientov. 

 Vzdelávanie pracovníkov v rámci projektu EQUAL pre udrţateľnosť funkčnosti 

APZ. 

 Zriadenie operačných programov na podporu zamestnávania v rámci dotácií 

z ESF. 

  

W - Slabé stránky 

 Nizka úroveň spolupráce všetkých aktérov podporovaného zamestnávania. 
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 Finančný systém podporovaného zamestnávania súvisiaci s odvodmi za 

neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP je netransparentný 

a demotivujúci. 

 Nepostačujúca výmena know-how medzi nektorými APZ z obavy vzájomnej 

konkurencie. 

 Nedostatočná finančná motivácia odborníkov v oblasti podporovaného 

zamestnávania. 

 Prevaţujúca orientácia zamestnávateľov na miximalizáciu finančného zisku nie 

vţdy umoţňuje zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím.  

 Pretrvávajúca administratívna náročnosť procesu získavania príspevkov pre 

zamestnávanie OZP. 

 Existencia uchádzačov s nízkou motiváciou sa zamestnať spôsobuje efekt zlého 

mena aj pre tých OZP , ktorý cítia potrebu zamestnať sa. 

 Neexistenia štandardov kvality pre hodnotenie APZ (zatiaľ sú len v štádiu 

zrodu). 

 Nízka informovanosť uchádzačov o existencii a činnosti APZ. 

 Neexistuje komplexná evidencia všetkých uchádzačov o zamestnanie. 

 Neexistuje štatistika o počte OZP. 

 Voľné pracovné miesta  v existujúcej evidencii nie sú vyhovujúce pre OZP. Táto 

evidencia nie je kompletná vzhľadom na to, ţe zamestnávatelia nie sú povinní 

nahlasovať voľné pracovné miesta. 

 Zamestnávatelia sa sťaţujú na nevhodné podmienky pre zamestnávanie OZP , 

uchádzači sa sťaţujú na nevyhovujúcu ponuku zodpovedajúcu ich zdravotnému 

stavu. 

 Nedostatok aktivity (uchádzači vo veľa prípadoch čakajú, ţe ich oslovia 

s ponukou práce, zamestnávatelia vo veľa prípadoch čakajú, ţe ich oslovia 

uchádzači). 

 Rozdrobenosť organizácii zdruţujúcich ZP, absentujúca komunikácia medzi 

nimi. 

 Existujúce štátne programy a projekty určené na podporované zamestnávanie sú 

krákodobé, chýba kontinuálnosť a nadväznosť. 
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 Pretrvávajúca nedôvera zamestnávateľov k OZP  vo vzťahu k vykonávaniu 

pracovných povinností. 

 OZP nemajú reálny obraz o svojich moţnostiach a schopnostiach. 

 Nepostačujúca, personálne poddimenzovaná sieť poradensko-informačných 

centier pre OZP. 

 

O - Príležitosti 

 Návrh zákona uvaţuje s transparentnejším systémom financnovania 

podporovaného zamestnávania súvisiacim s výberom odvodov (výber odvodov  

nepôjde do ŠR, ale zostane v systéme). 

 Vytvorenie nových podporovaných segmentov sluţieb na trhu (verejné zákazky 

a pod.) s cieľom zamestnať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 

 Zintenzívnenie osvety. 

 Zlepšenie systému financovania APZ a jeho transparentnosti po zavedení 

štandardov kvality do praxe. 

 Moţnosť zdieľania a vyuţitia databáz organizácii zdruţujúcich občanov so 

zdravotným postihnutím.  

 Pokračovať v ďalšom vzdelávaní pracovníkov APZ. 

 Rozšíriť činnosť APZ o sluţbu pre zamestnávateľov súviasiacou 

s administráciou pri vytváraní nového pracovného miesta a pri vybavovaní 

príspevkov podpory zamestnávania OZP. 

 Systém sankcií zamestnávateľov transformovať na systém motivujúci 

zamestnávanie OZP. 

 

T - Hrozby 

 Návrh zákona o sluţnách zamestnanosti zavádza subjekty s duplicitnou 

činnnosťou APZ, financovaniu cez verejné obstarávanie,  hrozí riziko vytlačenia 

APZ z trhu. 

 Vzhľadom na rast zamestnanosti, ostávajú v evidencii uţ len uchádzači so ZP 

uplatniteľní len v šepciálnych formách chráneného zamestnávania. 

 Existujúci systém dávok nemotivuje uchádzačov so ZP zamestnať sa. 
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 Vysoké cestovné náklady pre uchádzačov v obciach vzdialených od ponuky 

práce a od APZ či Úradu práce. 

 Uchádzači so ZP nie sú vţdy ochotní spolupracovať s verejnými inštitúciami 

(najmä pokiaľ ide o inštitúcie pracovnej a sociálnej rehabilitácie) z obavy 

z predhonotenia zdravotného stavu a straty výhod. 

 

3.3.2.1 Návrhy odporúčaní 

 Pokračovať v ďalšom vzdalávaní pracovníkov APZ.  

 Zníţenie administratívnej náročnosti. 

 Zavedenie transparentného mechanizmu financovania APZ, ktorý zohľadňuje 

dlhodobú starostlivosť o klientov. 

 Podpora vytvárania nových trhov pre výrobky a sluţby znevýhodnených 

uchádzačov (náhradné plnenie, štátne zákazky, daňové úľavy a pod.). 

 Spolupracovať so zamestnávateľmi pri vypracovaní profesioprogramov pre 

jednotlivé pracovné pozície. 

 Vytvoriť podmienky pre sieť pracovísk sociálnej a pracovnej rehabilitácie, 

v ktorej by sa robila dôsledná ergodiagnostika a pracovná terapia. 

 Prostriedky z povinných odvodov za neplnenie podielu zamestnávania občanov 

so ZP ponechať v systéme podpory zamestnávania občanov so ZP. 

 Vypracovať procesný audit činností v rámci siete aktérov podporovaného 

zamestnávania, vypracovať systém deľby kompetencií činností a mechanizmus 

financovania. 

 Rozšíriť činnosť APZ o sluţbu pre zamestnávateľov súvisiacou s administráciou 

pri vytváraní nového pracovného miesta a pri vybavovaní príspevkov podpory 

zamestnávania OZP. 

 

3.3.3 Vývoj zamestnanosti z regionálneho pohľadu 

 

              Z pohľadu regionálnej diferencovanosti mali 4 kraje niţšiu úroveň 

zamestnanosti ako je priemer SR. Najvyššiu mieru zamestnanosti si trvalo udrţuje 

Bratislavský kraj na úrovni 69,5 % v roku 2008. Rozdiel medzi krajom s najvyššou a 



46 

 

najniţšou úrovňou miery zamestnanosti v roku 2007 bol 20,3 percentuálneho bodu. V 

porovnaní s rokom 2006 sa tento rozdiel ešte zvýšil o 4,7 percentuálneho bodu. Je 

zrejmý disharmonický vývoj zamestnanosti v jednotlivých regiónoch, kedy kraje 

stredného a východného Slovenska výrazne zaostávajú za Západoslovenským krajom s 

Bratislavou. Napriek uvedenému konštatovaniu sa postupne zniţuje podiel ekonomicky 

aktívnych obyvateľov Bratislavského kraja na celkovom počte ekonomicky aktívnych 

obyvateľov SR, čo je dané najmä doťahovaním ekonomicky silnejších regiónov na 

úroveň Bratislavského kraja. Z regionálneho pohľadu v roku 2007 najniţšiu úroveň 

miery zamestnanosti osôb vo veku 55 – 64 rokov mal kraj Košický (21,4 %) a iba 

Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj dosahoval úroveň miery zamestnanosti 

starších osôb nad priemerom SR. Tento stav je ovplyvňovaný najmä nerovnomernou 

distribúciou pracovných príleţitostí a tým odlišných moţností starších ľudí zamestnať 

sa, aj s prihliadnutím na niţšiu mobilitu tejto vekovej kategórie. 

             Z regionálneho pohľadu v roku 2008 najniţšiu úroveň miery zamestnanosti 

osôb vo veku 15 – 24 rokov mal kraj Košický (18,7 %) a 4 kraje mali úroveň miery 

zamestnanosti mladých nad priemerom SR. Stav je taktieţ z väčšej časti odrazom 

nerovnomernej distribúcie pracovných príleţitostí. 

              V rámci BSK je miera zamestnanosti rôzna. Najmä okresy Senec, Malacky a 

Pezinok vykazujú niţšiu mieru zamestnanosti ako priemer BSK. 

 

3.3.4 Zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím 

 

              Skupiny ohrozené sociálnym vylúčením, ľudia so zdravotným postihnutím, 

najmä pokiaľ ide o ich účasť na spoločenskom ţivote a prístup na trh práce. V roku 

2008 bolo v rámci SR evidovaných 349 305 občanov s ťaţkým zdravotným 

postihnutím. V súvislosti s integráciou osôb so zdravotným postihnutím na trh práce bol 

zaznamenaný pozitívny trend v raste počtu zamestnaných oproti roku 2007 o 15,9 % a 

to najmä z dôvodu realizácie jednotlivých nástrojov APTP (aktívna politika trhu práce). 

Medziročný rast zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím bol intenzívnejší 

ako celkový rast zamestnanosti. Z celkového počtu zamestnaných v roku 2007 

predstavoval počet osôb so zdravotným postihnutím 1,44 % (nárast oproti roku 2006 o 
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0,17 p. b.). Zároveň bol zaznamenaný pozitívny pokles v evidencii uchádzačov o 

zamestnanie so zdravotným postihnutím oproti roku 2006 o 22,6 %. 

              V roku 2007 pracovalo v SR v priemere 32 tis. občanov so zdravotným 

postihnutím, čo predstavovalo 1,5 % z celkového priemerného počtu pracujúcich v SR. 

V porovnaní s rokom 2005 sa počet pracujúcich občanov so zdravotným postihnutím 

zvýšil o 4,0 tis. a podiel týchto pracujúcich občanov na celkovej zamestnanosti sa 

medziročne zvýšil o 0,5 percentuálneho bodu. 

 

 

Tabulka č 5: Vývoj podielu zdravotne postihnutých na celkovom počte zamestnaných v 

% 

Ukazovateľ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Občania so zdravotným 
postihnutím             

pracujúci spolu v tis.osobách 22,2 24,7 21,2 28,8 32 32,3 

index v %   110,9 86,2 135,5 111,3 100,9 

podiel ba celkovej zamestnanosti 1,1 1,2 1 1,2 1,5 1,4 

nezamestnaný v tis.osobách 13,6 13,6 10 13,3 13,6 10,1 

index v %   99,6 73,9 132,4 102,8 74,1 

špecifická miera nezamestnanosti v 
% 37,9 35,5 32 31,6 30 23,8 

podiel na celkovej nezamestnanosti 2,7 2,8 2,2 2,7 3,2 2,8 

Zdroj: ŠÚ SR – výberové zisťovanie pracovných síl 

 

 

3.3.5 Nezamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím 

 

             Občania so zdravotným postihnutím sa podieľali v roku 2007 na celkovej 

nezamestnanosti 2,8 %. A z celkového priemerného počtu evidovaných 

nezamestnaných tvorili uchádzači o zamestnanie z radov občanov so zdravotným 

postihnutím 4,6 %, čo v predstavovalo 15 591 osôb. Celkový počet uchádzačov o 

zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím sa medziročne zníţil o 4,6 tis. osôb a 

ich podiel na celkovej evidovanej nezamestnanosti sa zníţilo 0,3 percentuálne body. 

             Uvedený vývoj je ovplyvnený zavedením nových, účinnejších legislatívnych 

nástrojov (najmä podľa zákona č. 5/2004 Z. z. ide o zvýšenie príspevkov pre 
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zamestnávateľov, podpora samostatnej zárobkovej činnosti a iné), kedy je 

zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím zo strany štátu podporované aktívnym 

nástrojom politiky trhu práce. 

Po všeobecnom zhodnotení na trhu práce je možné povedať, že: 

Trh práce sa nachádza v nerovnováţnom stave, avšak smerovanie k rovnováhe je 

príznačné z vývoja miery nezamestnanosti. Z územného hľadiska BSK vykazuje 

najlepšie hodnotenie a práve preto bude potrebné podporovať také aktivity, ktoré budú 

viesť k podpore  

vysokokvalifikovanej sily s orientáciou na vzdelanostnú ekonomiku vrátane podpory 

zamestnávateľov a ich zamestnancov. Veľký dôraz pri ďalšom zniţovaní 

nezamestnanosti 

bude potrebné klásť na dlhodobo nezamestnaných ľudí, keďţe ich podiel na celkovej 

nezamestnanosti v posledných rokoch výrazne stúpol. 

3.4 ČERPANIE Z ESF  -  OPERAČNÝ PROGRAM„CHRANENÁ DIELŇA“ 

 

Dopytovo orientované projekty a programy prispeli významnou mierou k tvorbe 

nových pracovných miest a k zníţeniu počtu evidovaných nezamestnaných z radov 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, a to najmä v okresoch s vysokou mierou 

nezamestnanosti. Projekty boli zacielené na pilotné overenie inovatívnych aktívnych 

opatrení na trhu práce. V roku 2006 bolo v tejto oblasti projektovou formou 

vytvorených 3 446 pracovných miest. Z nich na rozšírenie pracovného uplatnenia 

občanov so zdravotným postihnutím boli vyuţité projekty na podporu vytvárania 

pracovných miest u mikrozamestnávateľov (1 866 nových pracovných miest) a projekty 

podpory vytvárania pracovných miest v chránených dielňach a chránených 

pracoviskách malých a stredných zamestnávateľov (986 nových pracovných miest). 

Podpora tvorby nových foriem chránenej dielne a podporovanej práce bola zachytená v 
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programe rozvoja komunitnej sociálnej práce, do ktorej bolo zapojených 27 úradov 

PSVR z Prešovského, Bratislavského, Košického a Banskobystrického kraja a touto 

formou bolo vytvorených 594 pracovných miest pre komunitných sociálnych 

pracovníkov a ich asistentov. 

 

3.4.1 Čo je chránená dielňa? 

 

              Chránená dielňa  - chránené pracovisko, budeme sa drţať zákonov na 

vytvorenie chránenej dielne, tak ako nám predpisujú. Ak nebude dodrţaná legislatíva, 

nemoţno „pracovisko“ vytvoriť.   

              Kaţdý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je 

povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím(zákon 5/2004 Z.z. §9 odst.1 

písm. a)  o sluţbách zamestnanosti a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov za rok 2008 ) v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu 

jeho zamestnancov.                                                              

3.4.1.1 Občan so zdravotným postihnutím 

(1) Občan so zdravotným postihnutím je občan uznaný za invalidného podľa 

osobitného predpisu.  

(2) Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru 

poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej 

poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo 

oznámením Sociálnej poisťovne, alebo posudkom útvaru sociálneho 

zabezpečenia podľa osobitného predpisu. 

            (zákon o sociálnom poistení).     

            Občan so zdravotným postihnutím je uznaný za invalidného občana, alebo 

občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 

40 % . Do pôsobnosti úradu pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím patrí aj 

zriaďovanie špeciálnych organizačných útvarov na integráciu občanov so zdravotným 

postihnutím (označovať v evidencii voľných pracovných miest miesta, ktoré nie sú 

vhodné pre občanov so zdravotným postihnutím, kontrolovať dodrţiavanie povinného 

podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte 
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zamestnancov zamestnávateľa a kontrolovať plnenie povinnosti podľa zákona 5/2004 

Z.z. § 63 ods. 1. Zákona o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2008, kde je citované, ţe „ Občan má 

právo na prístup k zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie 

alebo nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manţelského stavu a rodinného stavu, 

rasy, farby pleti, sexuálnej orientácie, jazyka, veku, zdravotného postihnutia, viery a 

náboţenstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo 

sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu 

alebo iného postavenia okrem prípadu, ak to ustanovuje zákon, alebo ak je na prístup k 

zamestnaniu vecný dôvod, ktorý spočíva v predpokladoch alebo poţiadavkách a v 

povahe zamestnania, ktoré má byť sprostredkované.“). ZP má právo na vzdelávanie, 

potrebné na získanie zamestnania na trhu práce a rôzne iné podporné opatrenia 

aktívneho trhu práce.  

             Najpodstatnejšími zloţkami pre zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím 

sú: 1. Chránená dielňa 2. Samostatná zárobková činnosť občanov zo zdravotným 

postihnutím 3. Agentúra podporovaného zamestnávania 4. Pracovný asistent  

 

3.4.1.2 Chránená dielňa a chránené pracovisko 

               Chránená dielňa a chránené pracovisko - sú pracoviská zriadené právnickou 

osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so 

zdravotným postihnutím. Za zriadenie chráneného pracoviska sa povaţuje aj zriadenie 

jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila 

alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím. Chránené 

pracovisko môţe byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím. 

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná úrad na základe 

kladného posudku Orgánu na ochranu zdravia. Za chránenú dielňu alebo chránené 

pracovisko sa povaţuje aj výrobné druţstvo invalidov. Chránená dielňa a chránené 

pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným 

postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôţe poskytnúť vhodné zamestnanie na iných 

pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môţu pracovať aj 

občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností, a zamestnanci, ktorí pre 

ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre 
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nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie. Právnická osoba alebo fyzická osoba 

je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku 

chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.  

             Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa 

poskytuje zamestnávateľovi, ktorý zriadi chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. 

Príspevok na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom 

pracovisku sa poskytuje vo výške najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej 

ceny práce ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v 

ktorom sa príspevok poskytuje. Poskytnutý príspevok sa zvyšuje o preukázané 

dodatočné náklady v porovnaní s preukázanými nákladmi na vytvorenie pracovného 

miesta pre uchádzača o zamestnanie, ktorý nie je občanom so zdravotným postihnutím, 

súvisiace s rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, alebo s úpravou 

ich priestorov. Ďalej s vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 

strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na vykonávanie činnosti 

občanom so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom 

pracovisku, inštaláciou spomínaných špeciálnych pomôcok, strojov, zariadení a iných 

pracovných pomôcok prenajatím priestorov, ak nejde o prenájom nebytových priestorov 

medzi blízkymi osobami, splácaním úrokov z účelového úveru na nákup zariadenia. 

Príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov, sa poskytuje aj na 

prispôsobenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré sa nachádza mimo chránenej 

dielne, alebo chráneného pracoviska. Ďalej sa príspevok poskytuje aj samostatne, vo 

výške najviac 100 % z 12-násobku minimálnej celkovej ceny práce platnej ku dňu 

kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok 

poskytuje. Tento príspevok sa neposkytuje na zakúpenie nehnuteľnosti, na prístavbu a 

rekonštrukciu vlastnej nehnuteľnosti ani na nákup motorového vozidla s výnimkou 

lízingu na nákup motorového vozidla. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v 

ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak o 

tento príspevok zamestnávateľ písomne poţiada. Súčasťou ţiadosti je podnikateľský 

zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska. Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok 

sa môţu obsadzovať len občanmi so zdravotným postihnutím. Inými zamestnancami sa 

môţu tieto pracovné miesta obsadiť, ak sú dočasne voľné, iba s predchádzajúcim 
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písomným súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce 9 mesiacov.V prípade osôb 

so zdravotným postihnutím je to na obdobie nepresahujúce 24 mesiacov. Dĺţka trvania 

zriadenej chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je najmenej tri roky. Ak 

právnická osoba alebo fyzická osoba túto podmienku nesplní, je povinná vrátiť pomernú 

časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého v chránenej dielni alebo na 

chránenom pracovisku nebola vykonávaná pracovná činnosť – najneskôr do troch 

mesiacov, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote. Právnická osoba alebo fyzická 

osoba je povinná nahlásiť do 30 kalendárnych dní úradu všetky zmeny na tých 

pracovných miestach v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, na ktoré jej bol 

poskytnutý príspevok. Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná vrátiť celú sumu 

príspevku, ktorý jej bol poskytnutý na toto pracovné miesto, ak nesplní podmienky. 

Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku.  

 

3.4.1.3 Dohoda o poskytnutí príspevku 

Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä:  

• Počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov, ktorí sú občanmi so 

zdravotným  postihnutím, prijatých na pracovné miesta zriadené v chránenej dielni 

alebo na chránenom pracovisku, 

 • Počet mesiacov zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. 

 • Výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania.  

 • Dátum zriadenia pracovného miesta.  

 • Obdobie prevádzkovania pracovného miesta. 

 • Spôsob a lehotu preukazovania pouţitia poskytnutého príspevku. 

 • Spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých 

podmienok.  

 •Záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ţe oznámi úradu kaţdú zmenu  

dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní.  

 

3.4.1.4 Príspevok na chránenú dielňu 

              Nárok na príspevky pri zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím a 

povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím sa 

môţe poskytnúť aj príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo 
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chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov. Príspevok na 

úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na 

úhradu nákladov na dopravu zamestnancov sa poskytuje právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne poţiada najneskôr do 31. marca po 

uplynutí kalendárneho roka, za ktorý príspevok ţiada. Prevádzkové náklady sú náklady 

na obstaranie prístrojov, nástrojov, náradia a ochranných pracovných prostriedkov, 

ďalej náklady súvisiace so zabezpečovaním činnosti a administratívy chránenej dielne 

alebo chráneného pracoviska. Náklady na dopravu zamestnancov, ktorí sú občanmi so 

zdravotným postihnutím, zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť. 

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa 

alebo chránené pracovisko, vo výške najviac 7-násobku minimálnej celkovej ceny práce 

koncu kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok 

poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím. Na príspevok môţe úrad 

poskytovať preddavok vo výške najviac 50 % zo sumy na jedného občana so 

zdravotným postihnutím.  

 

3.4.1.5 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý chránenú dielňu zriaďuje 

               Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným 

postihnutím:  

 Zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, 

vhodné  podmienky na výkon práce.  

 Vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným 

postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich 

zamestnávania.  

 Viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím. 

 Zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím a ak zamestnáva najmenej 20 

zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so 

zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu 

jeho zamestnancov.  

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre 

dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

vyššiu ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov 
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so zdravotným postihnutím započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov. 

Celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických 

osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú 

zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí. Zistený počet občanov so 

zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný 

počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa 

zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.  

 

3.4.1.6 Požiadavky na financovanie chránených dielní 

              Pre financovanie chránených dielní je zadávanie zákaziek na účely plnenia 

povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Povinnosť 

zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, vo výške povinného podielu, môţe 

zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie týchto občanov. Na 

započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku v 

rozsahu 1 400 odpracovaných hodín za kalendárny rok alebo 120 odpracovaných hodín 

za kalendárny mesiac. Zamestnávateľ, ktorý zadaním zákazky si splní povinnosť, je 

povinný úradu preukázať v písomnej forme najneskôr do 31. marca nasledujúceho 

kalendárneho roka.  

              Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so 

zdravotným postihnutím je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho 

kalendárneho roka odviesť na účet úradu za kaţdého občana, ktorý mu chýba do 

splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím (odvod vo výške 

trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v 

ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným 

postihnutím odvádza). Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov 

so zdravotným postihnutím, len časť kalendárneho roka, odvod sa zniţuje o sumu, ktorá 

je súčinom sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej k 31. marcu kalendárneho roka, v 

ktorom sa odvádza odvod za neplnenie povinného podielu, počtu občanov so 

zdravotným postihnutím a polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie neviedol. Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť, rozhodne 

úrad o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu 

zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. 
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3.4.1.7 Agentúra podporovaného zamestnávania APZ 

              Agentúra podporovaného zamestnávania je právnická osoba alebo fyzická 

osoba, ktorá poskytuje sluţby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo 

nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania 

zamestnania alebo na udrţanie zamestnania, prípadne na uľahčenie získania 

zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných 

občanov.  

Agentúra podporovaného zamestnávania vykonáva najmä tieto činnosti:  

1. Poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a 

udrţaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného 

poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z 

ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udrţaní 

si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom. 

 2. Zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a 

dlhodobo nezamestnaných občanov vzhľadom na poţiadavky trhu práce. 

3. Vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre 

dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie.  

4. Poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, 

ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnanými občanmi, 

a pri riešení problémov počas ich zamestnávania.  

5. Vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného 

dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe poţiadaviek a 

nárokov zamestnávateľa. 

 6. Poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného 

miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným 

postihnutím. Tieto činnosti môţe agentúra podporovaného zamestnávania vykonávať 

pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, a pre 

uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaným občanom, na základe 

uzatvorenej písomnej dohody s príslušným úradom. Za tieto činnosti môţe agentúra 

účtovať finančnú úhradu od zamestnávateľa na základe uzatvorenej dohody. Aj fyzická 

osoba môţe vykonávať podporované zamestnávanie, ak je bezúhonná, má minimálne 

úplné stredné vzdelanie a má na túto činnosť povolenie. U právnickej osoby musí 
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podmienku bezúhonnosti a podmienku minimálne úplného stredného vzdelania spĺňať 

osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania. Povolenie na 

vykonávanie činnosti agentúre podporovaného zamestnávania vydá ústredie najviac na 

obdobie piatich rokov. Na základe písomnej ţiadosti agentúry podporovaného 

zamestnávania môţe ústredie platnosť povolenia predĺţiť. Na tento účel sa podáva 

písomná ţiadosť.  

              Ide o nový nástroj aktívneho trhu práce, ktorý na Slovensku ako pilotný projekt 

zaviedlo Občianske zdruţenie Inklúzia na čele s pani PhDr. Vierou Záhorcovou a tento 

projekt sa ujal aţ natoľko, ţe v súčasnosti je viacero týchto agentúr po celom území 

Slovenskej republiky. Dá sa preto potvrdiť, ţe štát od neziskového sektora preberá na 

ňom odskúšané zaujímavé projekty na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania 

spoločnosti. 

 

3.5 Koncepcia politiky zamestnanosti a aktívna politika trhu práce 

 

3.5.1 Charakteristika koncepcie politiky zamestnanosti v priebehu 

rokov 2004 – I. polrok 2008 

 

             V nasledovnom materiály zhodnotíme realizáciu aktívnej politiky trhu práce 

v období  rokov 2004 aţ I. polroka 2008 sa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Pezinku, ktorých legislatívny rámec je obsiahnutý zákonom č. 5/2004 o sluţbách 

zamestnanosti. Uvedené aktivity boli zabezpečované Ústredím a úradmi práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Kontinuálne prebiehal v roku 2004 aţ do roku 2008, čo 

dokazujú aj dosiahnuté výsedky. Väčšina z nástrojov APTP bola realizovaná 

prostredníctvom národných projektov, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho 

fondu. 

        Realizácia APTP korešpondovala s cieľmi projektov, ktorých zámerom bolo 

zvýšenie zamestnateľnosti a podpora zamestnanosti v rokoch  2004 – 2008. 

Realizácia nástrojov APTP zameraných na tvorbu pracovných miest je ovplyvnená 

dodrţiavaním existujúcich nariadení Európskeho spoločenstva. Východiskom plnenia 
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cieľov bolo najmä Nariadenie ES č. 2204/2002 a vplyv podmienok štátnej pomoci v SR, 

ktoré majú vplyv na tvorbu pracovných miest pre znevýhodnené skupiny na trhu práce. 

Základným legislatívnym východiskom pre realizáciu APTP tvoril zákon NR SR č. 

5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorý od roku 2004 bol niekoľkokrát novelizovaný. Novely 

zákona č. 5/2004 o sluţbách zamestnanosti sa dotkli aj APTP, najmä podpory tvorby 

miest. Od roku 2004 sa zvýšila výška poskytovaných príspevkov na podporu 

zamestnávania znevýhodnených skupín nezamestnaných, čo malo za následok vyššiu 

podporu tvorby miest. 

V súvislosti s realizáciou APTP je spojená sezónnosť vyuţívania jednotlivých nástrojov 

APTP, ktorá sa prejavuje niţším zapojením UoZ na začiatku kalendárneho roka 

a postupom času sa zvyšuje zapojenie a podporovanie vytvárania pracovných miest. 

             Základ pre naplnenie stratégie zamestnanosti vytvorila reforma sociálneho 

systému, predovšetkým nový zákon o sluţbách zamestnanosti a zákon o pomoci 

v hmotnej núdzi, ako aj inštitucionálna reforma zakotvená v zákone organizácii štátnej 

správy na úseku sociálnych vecí a zamestnanosti.  

Uvedené zákony priniesli najmä: 

      ▪    Moţnosť pre nezamestnaných zúčastiniť sa aktívačných prác a získať aktivačný   

príspevok. 

      ▪    Moţnosť vyuţitia nových nástrojov aktívnej politiky trhu práce zameraných na  

aktiváciu nezamestnaných a podporu vytvárania nových pracovných miest.  

            

              Rok 2004 bol poznamenaný transformáciou Národného úradu práce na 

Ústredie a úrady práce, sociánych vecí a rodiny t.j. prechodom z verejno-právnej na 

štátnu rozpočtovú organizáciu. Havným dôvodom na realizáciu zmien v systéme 

poskytovania sluţieb zamestnanosti bola potreba modernizácie výkonu sluţieb 

zamestnanosti, zvýšenie ich kvality a rozsahu a potreba vytvoriť podmienky pre 

flixibilné organizovanie a poskytovanie sluţieb v závislosti od diferencovaných potrieb 

uchádzačov o zamestnania. 

 

             Financovanie činnosti sluţieb zamestnanosti prostredníctvom štátneho rozpočtu 

bol dôleţitý najmä z hľadiska moţnosti vytvorenia podmienok pre efektívne a bezpečne 



58 

 

vyuţívanie finančných zdrojov Európskeho sociáneho fondu a garantovanie ich 

vyuţívania v súlade s príslušnými predpismi a pravidlami Európskej komisie. 

Táto zmena zároveň vytvorila právny rámec na poskytovanie sluţieb zamestnanosti 

iným subjektom ako sú orgány štátnej správy a na spoluprácu medzi orgánmi štátnej 

správy na úseku sluţieb zamestnanosti  a ostatnými subjektami poskytujúcimi sluţby 

zamestnanosti v rozsahu stanovenou písomnou dohodou. 

 

3.5.2 Vývoj aktívnej politiky trhu práce a realizácia nástrojov aktívnej 

politiky trhu práce 

 

             Aktívna politika trhu práce je súhrn programov zameraných na zlepšenie 

prístupu nezamestnaných k trhu práce a pracovným miestam a na efektívne fungovanie 

trhu práce.  

Základné legisatívne východisko pre realizáciu APTP vytvoril zákon NR SR č.5/2004 

Z. z. o suţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s účinnosťou ako som uţ spomínala, od 01.02.2004, ktorý bol 

niekoľkokrát novelizovaný. Zmeny, ktorými prešla v posledných rokoch APTP sa 

v konečnom dôsledku odzrkadlili v jej realizácii a vyuţívaní širokého spektra nástrojov 

APTP. 

Medzi najdôleţitejšie zmeny patria: 

    ▪  Rozsah a štruktúra nástrojov APTP. 

    ▪  Obligatórnosť niektorých nástrojov APTP. 

    ▪   Financovanie väčšiny nástrojov APTP prostredníctvom ESF. 

 

              Väčšina nástrojov APTP bola realizovaná prostredníctvom Národných 

projektov, ktoré sú realizované celoplošne na celom území Slovenska a sú 

spolufinancované z ESF. Realizácia APTP korešpondovala s cieľmi projektov, ktorých 

zámerom bolo zvýšenie zamestnateľnosti a podpora zamestnanosti.  
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3.5.2.1  Regionálna charakteristika ovplyvňujúca realizáciu nástrojov APTP  

Charakteristika okresu Pezinok  

              Okres Pezinok je súčasťou Bratislavského kraja, ktorý sa vyznačuje 

dominantným postavením v oblasti zamestnanosti, je charakterizovaný vyšším 

podielom podnikateľských subjektov, vyššou koncentráciou zamestnancov, vyššou 

priemernou nominálnou mzdou v porovnaní s ostatnými krajinami na území SR. 

Územie okresu má rozlohu 375 km
2
 a touto rozlohou sa podieľa 18,3 % na celkovej 

rozlohe Bratislavského kraja. 

Do okresu spadá 17 obcí, z ktorých tri majú štatút mesta – Pezinok, Modra a Svätý Jur. 

Obce, ktoré sú súčasťou okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, 

Jablonec, Limbach, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady 

a Vištuk. 

Pri poslednom sčítaní obyvateľov v máji 2001 v okrese Pezinok 54 161 obyvateľov. 

Z toho bolo 27 970 ekonomicky aktívnych obyvateľov. Hustota obyvateľstva je  145 

obyvateľov na  

1 km
2
. Najviac obyvateľov, 21 850 ţilo v Pezinku a najmenej, 246 obyvateľov, v obci 

Píla. Okres Pezinok chrakterizujeme ako poľnohospodársko-priemyselnú oblasť. Je 

známy hlavne tradičným pestovaním viniča hroznorodého, výrobou vína 

a priemyselnou výrobou, ktorá sa rozvíja predovšetkým na báze spracovania miestnych 

zdrojov a surovín, najmä tehliarskych surovín a dreva.  

              Pozitívnym faktorom pri rozvoji hospodárstva a ekonomického prínosu 

v okrese je cestovný ruch. Pri rozvoji cestovného ruchu sa v tomto regióne výrazne 

podieľa projekt Malokarpatská vínna cesta. K rozvoju taktieţ prispieva moţnosť 

športovania v Malých Karpatoch. 

Charakteristika okresu Senec 

             Okres Senec sa rozprestiera na rozlohe 360 km
2
. Počet obcí je 28: Bernolákovo, 

Blatné, Boldog, Čataj, Dunajská Luţná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, 

Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplná, 

Kostolná pri Dunají, Nový svet, Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, Veľký Bie, Vlky, 

Zálesie a jedno mesto – Senec. Počet obyvateľov je 51 825, z toho ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva bolo 25 881. 
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Okres geograficky ovplyvňuje tok Dunaja a Malého Dunaja ako aj Podunajská 

pahorkatina a blízkosť Malých Karpár. Susediace okresy: Pezinok, Trnava, Galanta, 

Dunajská Streda, Bratislava. 

Tieto fakty naznačujú, ţe ide prevaţne o poľnohospodársko-potravinásrku oblasť. 

Dobré územné podmienky však umoţňujú rozvoj rekreačných sluţieb a turizmu. Preto 

trh práce je závislí na sezónnosti ponúkaných pracovných miest. 

Pretoţe však okres nie je veľký, má vyhovujúcu dopravnú infraštruktúru, dobrá 

moţnosť zamestnať sa pre jej obyvateľov je ovplyvnená aj blízkymi okresmi s ponukou 

pracovných miest v priemysle /okres Trnava a Bratislava/ ale aj v oblasti obchodu, 

stavebníctva, administratívy a pod., čo poskytuje mesto Bratislava. 

 

Silné stránky okresov: 

- Kvalitný ľudský potenciál prezentovaný vekovou štruktúrou, vzdelanostnou 

úrovňou, ekonomickou aktivitou a flexibilitou obyvateľstva. 

- Polohový potenciál – blízkosť k hlavnému mestu SR, ktoré je ekonomicky 

najviac aktívne, a k Trnavskému okresu. 

- Prírodný a kultúrno-historický potenciál s predpokladmi rozvoja cestovného 

ruchu a turizmu zaloţený hlavne na prezentácii  rozvoji vinárstva 

a vinohradníctva. 

 

Slabé stránky okresov: 

- Nepriaznivá demografická štruktúra (výhľadové starnutie obyvateľstva) – 

tendencia zniţovať prirodzeného prírastku pod vplyvom zmeny v reprodukčnom 

správaní sa obyvateľstva reagujúceho na zmeny sociáno-ekonomických 

podmienok spoločnosti.  

 

Stratégia rozvoja okresov: 

              Hlavným cieľom je efektívnejšie vyuţiť rozvojové zdroje v polohovom, 

ekonomickom a ľudskom potenciáli. Pre dosiahnutie tohto cieľa sú stanovené 

nasledovné ciele: 

1. Tvorba efektívnych pracovných miest a zníţenie nezamestnanosti. 
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2. Rozvoj infraštruktúry orientovaný na rozvoj dopravnej infraštruktúry a na rozvoj 

bývania. 

3. Rozvoj výroby a sluţieb zaloţených na vyuţití domácich zdrojov.  

4. Rozvoj poľnohospodárstva. 

 

3.5.3 Porovnanie projektov z financovania ESF za okres Pezinok 

a Senec 

 

3.5.3.1  Národný projekt III. „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“   

             V rámci tohto nástroja APTP úrad môţe zabezpečiť UoZ vzdelávanie a prípravu 

pre trh práce na základe zhodnotenia jeho schopností, pracovných skúseností, 

odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu 

najmä v prípade: 

a) Nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností. 

b) Potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu 

práce. 

c) Straty schopnosti vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní. 

 Mieru zapojenia UoZ do realizácie tohto nástroja ovplyvnila i legistatívna zmena 

s účinnosťou od 1.1.2006, kedy do vzdelávania a prípravy pre trh práce mohli byť 

zaradení UoZ, ktorých schopnosti a predpoklady boli prehodnotené odborným 

poradcom v rámci individuálneho akčného plánu a odborný poradca 

odporučil/neodporučil zaradenie UoZ do vzdelávania a prípravy pre trh práce. 

             V priebehu rokov 2007 aţ 2008 bolo do vzdelávania a prípravy pre trh práce 

v rámci implementácie NP III. bolo zaradených 1258 UoZ a ZoZ. 

 

rok okres 
dohodnutý počet 
UoZ 

dohodnutá suma 
FP(SK) občania znevýhodnený uchádzači 

2007 
Pezinok 385 2598752 286 182 

Senec 221 1579595 165 85 

2008 
Pezinok 386 2729680 252 191 

Senec 266 1982131 205 109 

Spolu 
Pezinok 771 5328432 520 373 

Senec 487 3561726 370 194 

Tabuľka č. 6. : Vzdelávanie a príprava pre trh práce        
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Zdroj: Správa o implementácii Národných projektov realizovaných Úradom práce, 

sosiálnych vecí a rodiny v Pezinku spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu v rámci programového obdobia 2004 - 2006, júl 2008.  

 

 

Graf č. 5.: Vzdelávanie a príprava pre trh práce 

Zdroj: Správa o implementácii Národných projektov realizovaných Úradom práce, 

sosiálnych vecí a rodiny  v Pezinku spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu v rámci programového obdobia 2004 - 2006, júl 2008.  

              Z vyššie prezentovaného grafu je zrejmé, ţe pri zaraďovaní UoZ sa prihiadalo 

na skupinu znevýhodnených UoZ. K celkovému počtu zaradených UoZ predstavuje 

skupina ţien 75,97 % . 

 

3.5.3.2 Národný projekt III. „Vzdelávanie a príprava pre trh práce - zemstnanecká 

prax“   

              V priebehu rokov 2007 – 1. polrok 2008 bolo zaradených do vzdelávania 

a prípravy pre trh práce 599 UoZ a 43 ZoZ. Náklady na realizáciu vzdelávania 

a prípravy pre trh práce pre týchto zaradených UoZ predstavujú finančnú čiastku 

4 250 980,- Sk. Priemerná dohodnutá suma na jednu osobu zaradenú do vzdelávania 

a prípravu pre trh práce je vo výške 6 621,50 Sk. Zo strany UoZ nebol prejavený 

záujem o dokončenie základného vzdelania a ukončenie posledného ročníka strednej 

školy. 

 

Pri implementácii NP III. sa stretlo s prekáţkou pri zaraďovaní do vzdelávania 

a prípravy pre trh práce a to z dôvodu finančnej spoluúčasti kientov na kurzoch. 
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rok okres 
dohodnutý počet 
UoZ 

dohodnutá suma 
FP(SK) občania znevýhodnený uchádzači 

2007 
Pezinok 205 1592298 158 114 

Senec 178 1396967 142 81 

I.polrok 
2008 

Pezinok 107 667488 57 50 

Senec 109 594227 63 23 

Spolu 
Pezinok 312 2259786 215 164 

Senec 287 1991194 205 104 

Tabuľka č 7. : Vzdelávanie a príprava pre trh práce – zamestnanecká prax 

Zdroj: Správa o implementácii Národných projektov realizovaných Úradom práce, 

sosiálnych vecí a rodiny  v Pezinku spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu v rámci programového obdobia 2004 - 2006, júl 2008. 

 

 

Graf č. 6.: Vzdelávanie a príprava pre trh práce – zamestnanecká prax 

Zdroj: Správa o implementácii Národných projektov realizovaných Úradom práce, 

sosiálnych vecí a rodiny v Pezinku spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu v rámci programového obdobia 2004 - 2006, júl 2008.   

 

3.5.3.3  Národný projekt I. „Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného 

uchádzača o zamestnanie“  

              Príspevok na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa 

poskytuje zamestnávateľovi, ktorý príjme znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do 

pracovného pomeru na vytvorené pracovné miesto. V sledovanom období pokračovala 

implementácia Národného projektu č. I. – Podpora zamestnávania nezamestnaných 

s dôrazom na dhodobo nezamestnaných a znevýhodnené skupiny na trhu práce, 

prostredníctvom ktorého sa uvedený príspevok poskytuje. 
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              Počas sledovaného obodbia úrad vytvoril 13 pracovných miest, na ktoré boli 

umiestnení 13 uchádzači o zamestnanie. Do apríla 2007 sa tento druh príspevku 

poskytuje zo štátneho rozpočtu. 

             Výsledky v rámci sledovaného nástroja APTP v sledovanom období nedosiahli 

vysoké hodnoty. 

             Dôvodom vytvorenia nízkeho počtu pracovných miest na uvedený nástroj 

APTP je i skutočnosť, ţe zamestnávatelia v Bratislavskom kraji nevyuţívajú aţ v takej 

miere tento nástroj aktívnej politiky trhu práce vzhľadom k tomu, ţe na pracovné miesta 

môţu zaradiť iba znevýhodnených UoZ, ktorí sú v evidencii úradu viac ako 13 

mesiacov a finančná výška príspevku nie je dostatočne motivujúca. 

rok okres 
počet vytvorených 
PM 

dohodnutá suma 
FP(SK) občania znevýhodnený uchádzači 

2005 
Pezinok 0 0 0 0 

Senec 0 0 0 0 

2006 
Pezinok 1 29520 0 1 

Senec 2 68168 0 2 

2007 
Pezinok 5 426120 2 5 

Senec 5 227806 2 5 

I.polrok 
2008 

Pezinok 3 232764 2 3 

Senec 0 0 0 0 

spolu 

Pezinok 9 688404 4 9 

Senec 7 295974 2 7 

Tabuľka č. 8. : Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 

Zdroj: Správa o implementácii Národných projektov realizovaných Úradom práce, 

sosiálnych vecí a rodiny v Pezinku spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu v rámci programového obdobia 2004 - 2006, júl 2008. 

  

 

Graf č. 7.: Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 
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Zdroj: Správa o implementácii Národných projektov realizovaných Úradom práce, 

sosiálnych vecí a rodiny v Pezinku spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu v rámci programového obdobia 2004 - 2006, júl 2008. 

 

3.5.3.4  Národný projekt II. „Príspevok na zariadenie chránenej dielne 

a chráneného pracovniska“  

             Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý zriadi chránenú dielňu alebo 

chránené pracovisko. Tak ako väčšina nástrojov aktívnej politiky trhu práce je aj daný 

nástroj financovaný prostredníctvom Európskeho sociáneho fondu v rámci Národného 

projektu č. II. – Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. 

V sledovanom období úrad vytvoril 22 pracovných miest, na ktoré boli umiestnení 22 

uchádzači o zamestnanie. Výška príspevku na tento nástroj predstavuje 4 290 600,- Sk. 

V sledovanom období zaznamenávame nárast pri vytváraní pracovných miest pre 

zdravotne postihnutých občanov. Postupom času nastáva zmena myslenia zo strany 

zamestnávateľov, ktoré vyplynulo z častejších stretnutí v rámci projektu EQUAL, kde 

úrad vystupoval ako partner projektu a viac motivoval zamestnávateľov na tvorbu 

pracovných miest. Časť príspevku sa poskytoval formou príspevku na dodatočné 

preukázané náklady v porovnaní s nákladmi na vytvorenie pracovného miesta pre 

uchádzača o zamestnanie, ktorý nie je občanom so zdravotným posthnutím. Zákonom 

č.82/2005 Z.z s účinnosťou od 1.4.2005 boli zamerané podmienky poskytovania 

príspevku na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracovniska s cieľom zvýšenia 

motivácie zamestnávateľov. 

 

rok okres 
počet vytvorených 
PM 

dohodnutá suma 
FP(SK) občania znevýhodnený uchádzači 

2005 
Pezinok 0 0 0 0 

Senec 0 0 0 0 

2006 
Pezinok 0 0 0 0 

Senec 3 470520 1 2 

2007 
Pezinok 0 0 0 0 

Senec 0 0 0 0 

I.polrok 
2008 

Pezinok 12 2438272 9 11 

Senec 7 1381808 7 7 

spolu 

Pezinok 12 2438272 9 11 

Senec 10 1852328 8 9 
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Tabuľka č. 9. : Príspevok na zriadenie chránenej dieľne  

Zdroj: Správa o implementácii Národných projektov realizovaných Úradom práce, 

sosiálnych vecí a rodiny v Pezinku spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu v rámci programového obdobia 2004 - 2006, júl 2008. 

 

 

Graf č. 8. Príspevok na zriadenie chránenej dieľne  

Zdroj: Správa o implementácii Národných projektov realizovaných Úradom práce, 

sosiálnych vecí a rodiny v Pezinku spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu v rámci programového obdobia 2004 - 2006, júl 2008. 

 

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dieľne alebo chráneného 

pracoviska na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov 

               V rámci tohto nástroja APTP sa nevytvárajú nové pracovné miesta, ale sa 

podporujú uţ existujúce pracovné miesta, na ktorých sú umiestnení občania so 

zdravotným postihnutím. Tak ako aj predošlé príspevky aj sledovaný príspevok je 

financovaný prostredníctvom Národného projektu č.II. – Podpora zamestnávania 

občanov so zdravotným postihnutím. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov 

chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu 

zamestnancov sa poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok 

písomne poţiada najneskôr do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý 

príspevok ţiada.Vzhľadom na charakter poskytovania uvedeného príspevku sa začala 

vyplácať aţ v roku 2006 a v ďalšom sledovanom období. Prehľad poskytuje tabuľka č. 

7.  o podporených pracovných miestach za jednotlivé okresy. V ďalšom období 

predpokladáme nárast nakoľko sa vytvorilo viacero chránených dielní a pracovísk. 
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rok okres 
počet 
podporovaných PM 

dohodnutá suma 
FP(SK) 

pre 
OZP pre OZP viav ako 70% 

2005 
Pezinok 0 0 0 0 

Senec 0 0 0 0 

2006 
Pezinok 12 417890 12 0 

Senec 7 272740 7 0 

2007 
Pezinok 52 910402 45 7 

Senec 6 311106 4 2 

I.polrok 
2008 

Pezinok 62 572088 38 24 

Senec 9 408618 7 2 

spolu 

Pezinok 126 1900380 95 31 

Senec 22 992464 18 4 

Tabuľka č. 10. : Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dieľne 

Zdroj: Správa o implementácii Národných projektov realizovaných Úradom práce, 

sosiálnych vecí a rodiny v Pezinku spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu, v rámci programového obdobia 2004 – 2006,  júl 2008. 

 

 

Graf č. 9.: Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dieľne 

Zdroj: Správa o implementácii Národných projektov realizovaných Úradom práce, 

sosiálnych vecí a rodiny  v Pezinku spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu v rámci programového obdobia 2004 - 2006, júl 2008. 

 

              Z regionálneho hľadiska v rámci realizácie aktívnej politiky trhu práce môţeme 

uţ niekoľko rokov pozorovať rozdielny trend vo vyuţívaní jednotlivých nástrojov 

APTP. V Bratislavskom kraji, ktorého súčasťou je okres Pezinok a Senec, sa vyuţívajú 

predovšetkým nástroje na zvyšovanie zamestnateľnosti,  vzdelávanie a príprava pre trh 

práce. 
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            Špecifikom 1. polroku 2008 bolo aj vo výraznejšej miere vyuţívanie teoretickej 

a praktickej prípravy zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných 

zručností.                                            

                 Za najmenej motivačný povaţumjeme Národný projekt č. V. „podpora 

udrţiavania pracovných návykov formou vykonávania menších obecných sluţieb“. 

Jedinou výhodou realizovaného projektu pre klientov, ktorí sú do realizácie zapojení 

a sú súčasne v hmotnej núdzi môţu si svoju finančnú situáciu vylepšiť získaním 

aktivačného príspevku k dávke v hmotnej núdzi, čo je zo strany klientov jediným 

motivátorom. Cieľom realizovaného projektu však bolo udrţiavanie a obnova 

pracovných návykov, čo sa realizáciou Národného projektu č. V. nepodarilo v našom 

okrese vytvoriť. 
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4 VLASTNÉ NÁVRHY, PRÍNOSY 
 

4.1 Vlastné návrhy 
 

Zriadenie projektu a jeho ciele 

              Čerpaním dotácie z Európskeho sociálneho fondu je zámer pomôcť zdravotne 

postihnutým občanom zamestnať ich a dať im príleţitosť zaradiť sa takto do 

normálneho beţného ţivota a spoločnosti, aby aj oni boli uznávaný a braný ako beţný 

občan. Zvýšiť zamestnanosť týchto ľudí by prinieslo úţitok nielen firme, ktorá ich 

zamestná, ale aj regiónu a zníţeniu nezamestnanosti. 

              Vytvorením takéhoto pracovného miesta Európsky sociálny fond s pomocou 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vytvoril projekt „Chránená  dielňa“ a poskytol 

dotácie na základe zákona 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti o poskytovaní 

nenávratného finančného prostriedku, kde usmerňuje túto dotáciu. 

Návrhom na zaradenie znevýhodneného občana so zdravotným postihnutím a 

vytvorenie mu pracovného miesta „chránená dielňa“ je veľmi náročný proces pre 

aplikovanie do podniku, nakoľko sú poţadované kritéria z ESF veľmi náročné pre 

zaradenie takéhoto pracovníka. 

Spoločnosť ARP s.r.o. musí spĺňať  osobné preverovanie, kontrolovanie prevádzky 

v mene Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde bude uchádzač umiestniený, v akom 

podniku. 

V chránenej dielni musí mať takýto pracovník svoj pracovný a aj oddychový kútik, kde 

sa uchádzač stravuje a pracuje. Jeho pracovný priestor musí byť vytvorený tak, aby 

nebránil v jeho hendikepe, napr. ak je na vozíčku, alebo má obrnu. Pracovník musí mať 

aj svoje sociálne zariadenie osobitne. Pracovník musí mať preukaz ZŤP – zdravotne 

ťaţko postihnutý. 

Čiţe, nie sú ťaţké kritéria len pre zdravotne postihnutého na tento post, ale aj pre 

zamestnávateľa. 

Chceme takéhoto pracovníka implementovať do podniku, kde by pracoval a 

spracovával administratívu v spoločnosti ARP s.r.o. na pobočke autoservisu 

spoločnosti, prípadne by vykonával pomocné práce v autoservise. 
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Pomocou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sme vybrali pracovníka na túto pozíciu 

vďaka konkurzu, kde pracovník musel spĺňať tieto kritériá: 

Kritéria pre uchádzača o zamestnanie so zdravotným postihnutím 

Cieľ - Konfrontovať reálne moţnosti trhu práce so schopnosťami a moţnosťami UoZ so                                   

ZP uplaniť sa na ňom. 

Spôsoby aktivity – uchádzač prezentuje svoje moţnosti a schopnosti zamestnať sa 

rozsah a obsah pracovných činností, obmedzenia, ktoré prináša jeho zdravotné 

znevýhodnenie. Prezentuje svoje predchádzajúce skúsenosti so sprostredkovaním. 

Ochota pracovať na aktivačnú činnosť, ochota pracovať menovite u konkrétnych 

zamestnávateľov, moţnosť/schopnosť dochádzať do zamestnania, špecifické 

poţiadavky, spojené so zdravotným postihnutím. 

Podávanie odborných informácií, pomoc pri orientácii sa na trhu práce, ponuka sluţieb 

úradu, ponuky VPM a nástrojov APTP, moţnosti spolupracovať so zamestnávateľmi 

agentúrami aj formy a spôsoby komunikácie s nimi. Týka sa to práci s internetovými 

stránkami, informácie o získaní moţných príspevkoch, informácie o legislatívnych 

rámcoch, uplatenenie sa v súčasných chránených dielňach a na pracoviskách, 

podmienky vytvorenia nových. Orientácia v základných právnych normách 

regionálnych moţnostiach a moţnostiach na trhu práce. 

Komunikácia a vzťah - presnosť a výstiţnosť, účelovosť, konkrétnosť, prispôsobenie 

verbálneho prejavu uchádzačovi o prácu, striedať spôsoby prezentácie a diskusie 

z dôvodu dlhšieho udrţania pozornosti klienta, efektívnosť, cielenosť, preferovať 

individuálny prístup (nie veľmi skupinové aktivity). 

Ľudstký (empatický, akceptujúci a partnerský) podporný a motivujúci, vzťah 

podporujúci zvýšenie sebavedomia UoZ. 

Pomoc pri prekonávaní vlastných bariér klienta, sprostredkovanie by malo prebiehať, 

aby UoZ rozumeli informáciám aj procesu sprostredkovania, aby klientom pomohlo 

riešiť ich konkrétnu situáciu, sprostredkovanie by sa malo odohrávať v príjemnom 

prostredí, informácie by mali byť cielené, úprimne a otvorene prezentované, za 

súčasného poskytovania spätnej väzby. 

Spokojnosť klienta - klient je spokojný, keď mu sprostredkovali miesto, na ktoré 

„stačí“ keď videl snahu pracovníka mu pomôcť, keď s ním jednali ako s človekom 



71 

 

a keď ho neposielali mimo regiónu, kde mu chýba domáce zázemie, ktoré mu poskytuje 

pomoc pri sebaobsluhe. 

              Na základe výberu úchádzača o toto miesto nám bude daný príspevok na 

jedného uchádzača spolu s poţadovanými kritériami z ESF o dotáciu, čím je Ţiadosť 

o nenávratný finančný prostriedok spolu so zmluvou s ESF a Úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny, v písomnej forme pre tento príspevok splnené. 

 

4.2 Charakteristika spoločnosti 
 

Názov a sídlo spoločnosti:  ARP s.r.o. 

                                               Mudroňova 30 

                                               811 01 Bratislava 

 

Pobočka ARP s.r.o.:  Masarykova 2                     Lúčna 26      (Autoservis A.R.P.)      

                                    040 01 Košice                     900 26 Slovenský Grob  

       

Zakladateľ spoločnosti: Ing. Alan Bíly (konateľ spoločnosti) 

Predmet podnikania: obchodná činnosť 

 

  

 

                                                      

 

História firmy ARP s.r.o. a popis produktov firmy 

 

             ARP s.r.o. je na trhu od roku 1992. Predmetom našej činnosti je dovoz, 

skladovanie a veľkoobchodná distribúcia náhradných dielov pre osobné a uţitkové 

automobily so zameraním na diely podliehajúce prevádzkovému opotrebeniu.  

Sortiment predstavujú najmä – diely brzdovej sústavy, spojky, filtre, tlmiče, ramená 

a čapy zavesenia nápravy, diely riadenia, výfuky, katalyzátory, diely klimatizácií, 
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akumulátory, manţety poloosí. Z oblasti doplnkov sú to stierače, uzávery palivových 

nádrţí, ťaţné zariadenia  a iné.  

Tento sortiment distribujeme s celoslovenským záberom. Lokálne pre Bratislavský kraj 

v spolupráci s tuzemskými výrobcami a dovozcami dodávame diely karosérií, 

autokozmetiku, a iné. 

Tovar dodávame v rámci okamţitého aţ 24 hodinového závozu prostredníctvom 

vlastných rozvozových áut resp. prostredníctvom zásielkovej expresnej sluţby (UPS). 

Forma distribúcie je obdobná just-in-time – teda nárok je kladený na rýchlosť dodávky 

a dostupnosť tovaru. Z toho vyplývajú aj značne vysoké nároky na skladové zásoby, 

keď zohľadníme širokú škálu ponúkaného sortimentu – t.č. pracujeme so 60.000 

poloţkami a z toho je 11.000 „ţivých“. 

Samotný predaj pozostáva z veľkého počtu dodávok menšej hodnoty. Tak isto 

i klientské portfólio je zloţené z väčšieho počtu odberateľov (250 a viac aktívnych).  

Keďţe nemáme klientov, ktorí by samostane predstavovali viac ako 10% z našeho 

obratu, hodnotíme náš obrat ako dlhodobo stabilný a predikovateľný. 

Vzhľadom na históriu našej spoločnosti sa povaţujeme za stabilného dodávateľa medzi 

konkurenciou. V niektorých produktových skupinách (brzdové segmenty, brzdové 

bubny) predpokladáme podiel viac ako 10 % trhu. Konkurenciu predstavujú najmä 

nadnárodné spoločnosti so zahraničným kapitálom (ELIT, METEOR, AUTOSTANGL, 

BARDI-AUTO, AUTOPRIMA,..). I napriek rastúcej konkurencii naša spoločnosť za 

posledné 3 roky zaznamenáva nárast obratu aj zisku. 

Samostatný nezávislý trh s náhradnými dieľmi pre automobily je vo všeobecnosti 

stabilným podnikateľským prostredím. Trhový priestor neustále narastá s ohľadom na 

zvyšujúcu mieru motorizácie spoločnosti, vysoký podieľ nezávislých autoopravovní 

(viac ako 50 % výkonov), narastajúcemu ročnému priemeru najazdených kilometrov. 

Pre distribútorov „aftermarket“ náhradných dielov, určených najmä pre nezávislých 

autoopravárov je trh otvorený i vďaka európskej norme BER1475/95 (tzv. Bloková 

výnimka). Táto norma navyše otvára legislatívny priestor pre ďaľší nárast podielu 

nezávislých autoopravárov na celkových výkonoch, a teda i podiel rastu predaja 

„aftermarket“ náhradných dielov. 

 Na rok 2009 je plán obratu 33.000.000 SK. Dosiahnuť ho chceme najmä zlepšením 

dostupnosti tovaru (reštrukturalizácia skladových zásob – priebieha), spustením 
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vernostného programu (prebieha), rozšírením sortimentu (nové komodity – prebieha – 

kladky, termostaty, diagnostika EOBD), analýzou a prispôsobením cien (prebieha 

sústavne v spolupráci s dodavateľmi), skrátením rozvozových časov. 

 Popri uvedenej hlavnej činnosti má spoločnosť v dlhodobom prenájme  do roku 2001 

administratívno-prevádzkovú budovu na Svätoplukovej ulici č. 5 o celkovej rozlohe 

1400 m
2
, v nej sa nachádzajú okrem iného aj priestory, v ktorých prevádzkujeme našu 

činnosť. Ostatné nami nevyuţívané priestory – kancelárie - sú zmluvne dané do 

podnájmu (Jaga Group s.r.o., Lebo Creative s.r.o., LUKOV s.r.o., Archa Telekom 

s.r.o.).  

Neustále sa snaţíme vychádzať našim zákazníkom ešte viac v ústrety, a preto náš 

sortiment priebeţne rozširujeme o nový sortiment. Pred zaradením do našej distribučnej 

siete sú dodávatelia starostlivo vyberaní. Jedným z najdôleţitejších hľadísk je splnenie 

medzinárodných štandartov ISO 9001 a ISO 9002, medzinárodná reputácia.     

OOOrrrgggaaannniiizzzaaačččnnnááá   ššštttrrruuukkktttúúúrrraaa   AAARRRPPP   sss...rrr...ooo...      

                                                                                                                         

            

            

            

             

 

 

4.3 Potrebnosť 
 

                  Dôraz by som pokladala na potrebnosť, zamestávať ľudí zdravotne 

postihnutých, nakoľko mám osobnú skúsenosť z osobného ţivota, kde som bola 

svedkom rodinného príslušníka, ako je ťaţké nájsť si prácu pre takéhoto občana. 

Úpadkom jeho osobnosti, zanevrenia sám nad sebou a vplyv na celú rodinu je takéto 

postihnutie nie len pre fyzickú náročnosť, ale aj pre psychickú. Je ťaţké v dnešnej dobe 

si nájsť dobrú prácu pre obyčajného človeka, nie to ešte pre človeka so 

zdravotným postihnutím. Preto kladiem dôraz a vyzývam podnikateľské subjekty 

pomôcť a dať aj takýmto ľudom šancu na dobrú a slušnú prácu, kde zamestnávateľ bude 

Riaditeľ 

 

Obchod 

 

Marketing 

Finančné a 

personálné 

oddelenie    

 

Logistika 
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odmenený nie len vďačnosťou zamestnanca, ale aj finančnou odmenou akou je dotácia 

z ESF. Na vytvorenie chránenej dielne zdravotne postihnutím je zamestnávateľ povinný 

zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím ak zamestnáva najmenej 20 

zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so 

zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu 

zamestnancov.  

Zamestnávateľ je povinný:  

a) Zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné 

podmienky na výkon práce. 

b) Vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a 

venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania. 

c) Viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím. 

               Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý 

má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť vyššiu ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania 

zamestnancov so zdravotným postihnutím  započítava, ako keby zamestnával troch 

takýchto občanov. 

Celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických 

osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú 

zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí. 

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný 

zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých 

zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor. 

               Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru 

poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, 

duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej 

poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu, 

ktorým je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení. 
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4.4 Rozpočet dotácie a podmienky 
 

             Ţiadateľ vypracuje a predloţí ţiadosť o nenávratný finančný príspevok 

výhradne na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov. Výzva je 

zverejňovaná v elektronickej verzii na internetovej stránke RO  www.esf.gov.sk , CKO 

www.nsrr.sk . 

Prílohy výzvy 

Povinnými prílohami výzvy sú: 

- Formulár ţiadosti o NFP. 

- Prirúčka pre ţiadateľa o NFP. 

- Štandardizovaná zmluva o poskytovaní NFP. 

Povinné prílohy k ŢoNFP 

Súčasťou formulára ŢoNFP konkrétnej dotácie je zoznam povinných príloh, ktoré musí 

ţiadateľ spolu so ŢoNFP predloţiť. Ţiadateľ spolu so ŢoNFP predloţí minimálne tieto 

povinné prílohy: 

- Opis projektu. 

- Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie overené audítorom (ak 

je povinnosť auditu zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov) a správa o výsledku auditu. Za posledné účtovné obdobie potvrdené 

účtovné výkazy príslušným Daňovým úradom. Záverečný účet schválený 

príslušným zastupiteľstvom, ak je ţiadateľ subjekt z verejného sektora. Originál 

alebo overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu (doklad o 

pridelení IČO). 

- Elektornická verzia opisu projektu, ak sú relevantné aj finančné analýzy projektu 

a analýzy nákladov a prínosov projektu na elektornickom nosiči v zmysle 

podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie ţiadostí o NFP. 

- V prípade vyuţitia prechodného obdobia na predkladanie ţiadostí o NFP mimo 

verejnej časti portálu ITMS aj elektronická verzia ŢoNFP. 

 

Ďalšími povinnými prílohami môţu byť dokumenty potvrdzujúce oprávnenosť 

ţiadateľa v zmysle podmienok definovaných v príslušnej výzve týkajúce sa napr. 

záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní, daňovému úradu i iné. 

http://www.nsrr.sk/
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Proces schvalovania o dotáciu 

              Proces vyhodnocovania ţiadostí o dotáciu prebieha v 3 fázach: kontrola 

formálnej správnosti, odborné hodnotenie a výberová komisia. 

Kontrola formálnej správnosti  

               Kontrolou formálnej správnosti ţiadostí zabezpečuje príslušné ESF 

vytvorením Komisie pre kontrolu formálnej správnosti ţiadostí zloţenej z odborne 

spôsobilých interných pracovníkov. Komisia pre kontrolu formálnej správnosti ţiadosti 

posudzuje splnenie kritérií oprávnenosti a splnenie kritérií úplnosti predloţených 

ţiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Ak ţiadosť o dotáciu nespĺňa minimálne jedno z kritérií oprávnenosti, je z ďalšieho 

procesu schvalovania vylúčená. 

              Ţiadosť je z hľadiska formálnej správnosti kompletná ak predloţený obal 

s označením „ Žiadosť ESF o NFP“ je nepriehľadný a obsahuje originál, plus všetky 

povinné prílohy. Všetky potrebné dokumenty musia byť pevne zviazané. Ak sú 

prikladané aj elektornické verzie, musia byť v súlade s originálmi. Ţiadosť musí byť 

podpísaná. 

             V prípade, ţe komisia pre kontrolu formálnej správnosti ţiadosti zistí, ţe 

predloţená ţiadosť neobsahuje formálne náleţitosti zásadného charakteru, ESF vyuţije 

tzv. Klarifikáciu dokumentov. Klarifikácia dokumentov znamená, ţe ţiadateľ bude 

vyzvaný doplniť formálne náleţitosti ţiadosti a to do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy o doplnenie chýbajúcich príloh k ţiadosti. Ţiadatelia, ktorí nesplnia 

podmienky kontroly formálnej správnosti ţiadostí a ani v prípade klarifikácie 

dokumentov neodstránia zistené nedostatky v stanovenom termíne, budú z ďalšieho 

hodnotenia vylúčení. 

 Odborné hodnotenie   

               Odborné hodnotenie vykonávajú interný a externý hodnotitelia, ktorí nezávisle 

hodnotia technickú a finančnú stránku ţiadosti. Odborné hodnotenie pozostáva 

z vyplnenia hodnotiacich kritérií na výber ţiadostí schválených monitorovacím 

výborom a to pridelením počtu bodov k príslušnému kritériu vrátane odôvodnenia. 

Interní a externí hodnotelia hodnotia ţiadosť ako celok, berúc do úvahy aj povinné 

prílohy k ţiadosti o NFP z pohľadu ich súladu s programovým manuálom a 
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s podmienkami vyhlásenej výzvy na predkladanie ţiadostí. Proces hodnotenia ţiadosti o 

dotáciu trvá maximálne 70 pracovných dní. Hodnotiace kritéria na výber ţiadosti sú 

prílohou výzvy. 

Výber a schvaľovanie  

Ţiadosť schvaľuje Výberová komisia na základe výberových kritérií, ktoré sú prílohou 

výzvy. Rozhodnutie výberovej komisie je konečné. Výber a schvaľovanie ţiadosti sa 

uskutočňuje v súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkom Výberovej komisie. Výška 

príspevku, ktorú Výberová komisia schváli pre príslušnú ţiadosť, je konečná, nemenná 

a nesmie byť navýšená v priebehu realizácie projektu. Toto ustanovenie je aj súčasťou 

zmluvy o poskytnutí NFP. 

Ţiadateľ bude o schválení ţiadosti informovaný v termíne do 70 pracovných dní odo 

dňa uzavretia výzvy. Oznámenia o schválení, resp. neschválení ţiadosti o dotáciu budú 

ţiadateľom zasielané výhradne poštou. 

Dotácia z ESF  

              Dotáciu predstavuje celková cena práce, ktorá sa vypočíta (ustanovenie § 49 

ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov) ako súčet priemernej mzdy zamestnanca 

v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky za príslušné obdobie a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, 

poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených 

zamestnávateľom. 

Priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky 

zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2007 bola 19 209,- Sk.  

Výpočet: 

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve  SR  + preddavok na poistné na 

zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené 

zamestnávateľom (poistné na nemocenské poistenie + poistenie na poistenie v 

nezamestnanosti + poistné na invalidné poistenie + poistenie na úrazové poistenie + 

poistenie na garančné poistenie + rezervný fond solidarity + poistenie na starobné 

poistenie)  
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= 19 209 + (/10,00 %+11,20 % (1,40 %+1,00 %+3,00 % + 0,80 % + 0,25 % +4,75 % 

+ 14 % ) / z 19 209) = 19 209 + 1921 + 2155 (269 +193+577+154+49+913+2690) = 

25 975,- Sk/862,21 €. 

0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení  20 700,- Sk/687,11 €. 

0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení  23 300,-Sk/773,41 €. 

 

            Na základe potvrdenia od Riadiacich orgánov, ţe zamestnávateľ spĺňa všetky 

kritériá je daná dotácia poukázaná zamestnávateľovi. Ďaľšie povinnosti s dotáciou 

uvádzam niţšie. 

Poskytnutie dotácie z ESF upravuje: 

 Zákon  o sluţbách zamestnanosti v platnom znení. 

 Vyhláška MPSVaR SR č. 44/2004 Z.z. v platnom znení § 12-14. 

 Schéma štátnej pomoci na zamestnanosť. 

 Národný projekt II. 

Dotácia nie je aţ taká atraktívna pre zemestnávateľa, ako iné projekty, ktoré poskytuje 

ESF, nakoľko ide v nej o preplácanie minimálnej celkovej ceny práce, odvodov a 

preukázaných dotatočných nákladov na zamestanie zdravotne postihnutého občana, no 

je motiváciou nie len pre samotnú firmu pomôcť takýmto ľudom, ale aj pre okolité 

spoločnosti. 

 

Príspevok je moţné poskytnúť 2 spôsobmi:  

1)   Podnikateľský subjekt 

o  40 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce – 98.650.-Sk  

o  90 % z  preukázaných dodatočných nákladov  

 

  Nepodnikateľský subjekt   

o  50 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce – 123.312.-Sk  

o  90 % z  preukázaných dodatočných nákladov    

 

SPOLU najviac do výšky  85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce – 

209.630.-Sk 

2) Dodatočné náklady (oprávnené) 
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o  90 % z  preukázaných dodatočných nákladov 

Spolu najviac do výšky  85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce – 209.630.-

Sk 

Oprávnenosť výdavkov 

             Oprávnené výdavky predstavujú výdavky, ktoré boli skotočne vynaloţené 

počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa 

za predpokladu, ţe sú potrebné na uspokojivé vykonávanie projketu a sú s ním priamo 

spojené, a ktoré boli zároveň vynaloţené na projekt vybraný na podporu v rámci 

operačného programu v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami stanovenými 

nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením 

Rady (ES) č. 1084/2006 a v prípade dopytovo-orientovaného projektu aj s príslušnou 

výzvou na predkladanie ţiadostí o NFP respektíve dokumentáciou, na ktorú sa príslušná 

výzva odvoláva. 

Výdavky na realizáciu aktivít súvisiace s dodávkou sluţieb, tovarov a prác od tretích 

subjektov sú oprávnené iba v prípade, ţe zákazka bola zadaná v súlade so základnými 

princípmi verejného obstarávania a pri dodrţaní všeobecne záväzných právnych 

predpisov ESF v SR. 

Vo všeobecnosti moţné zhrnúť, ţe oprávnené výdavky sú skutočne vynaloţené, 

odôvodnené a riadne preukázané výdavky príjmatela dotácie v rámci obdobia 

stanoveného v rozhodnutí o poskytovaní dotácií vo forme nákladov a výdavkov 

príjmateľa a spĺňajú vyššie uvedené kritériá. 

Neoprávnené výdavky 

Neoprávnymi výdavkami sú úroky z dlhov, vratná daň z pridanej hodnoty, nákup 

nábytku, nehnuteľností, nepriame náklady ak prekročia 20% celkových priamych 

nákladov na projekt a sankcie. 

Výdavky uhrádzané v hotovosti sú neoprávnené s výnimkou úhrad spotrebného 

materiálu, cestovných výdavkov s výnimkou leteniek a prevádzkových hmôt, ak 

hotovostné platby jednotlivo neprekročia sumu 10 000,- SK a v prípade spotrebného 

materiálu a prevádzkových hmôt za 1 mesiac neprekročia sumu 30 000,-SK.  
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V prípade cestovných náhrad sa maximálna hranica 10 000,- SK pre hotovostnú platbu 

vzťahuje na osobu a deň v súlade s platnými predpismi. Platba platobnou kartou 

vydanou k účtu príjmateľa nie je hotovostná platba. 

Aby výdavkom mohla byť priznaná oprávnenosť musia výdavky v kaţdom prípade 

spĺňať niţšie uvedené podmienky. 

Podmienky pre preukázateľné výdavky 

              Podmienki musia byť v súlade s európskou a slovenskou legislatívou, 

uzneseniami vlády SR. Systémom riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

na programové obdobie 2007 – 2013 vrátane jeho príloh a s OP ZaSI vrátane 

nadväzujúcich dokumentov, rozhodnutiami RO o oprávnosti predmetných výdavkov 

ako i súlad so systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 

2013. Výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doloţené 

účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u príjmateľa dotácie v súlade 

s platnou legislatívou. Výdavky musia byť uhradené príjmateľovi pred ich uplatnením 

voči RO (v ţiadosti o platbu) s výnimkou opdisov, reţijných (nepriamych) nákladov a 

materiálnych príspevkov. Intenzita podpory udelená z programov financovaných 

z Európskeho Sociálneho Fondu nesmie presiahnuť povolenú intenzitu verejnej 

podpory, ktorá vyplýva z právnych predpisov Európskej Únie.  

Ak zamestnávateľ zamestná zdravotne postihnutého občana, musí sa zaviazať na 3 roky, 

chránenú dielňu vytvárať, čiţe musí takéhoto zamestnanca zamestnať na 3 roky. 

Spoločnosť ARP s.r.o., kde sme vytvorili chránenú dielňu, doposiaľ nemala moţnosť 

zamestnávať takýchto ľudí.  

Oprávnenými výdavkami pre firmu, môţu byť aj výdavky, ktoré som uţ spomínala 

(viď kapitola 3.4), napríklad: cestovné zdravotne postihnutého, zariadenia pre chránenú 

dielňu atď. Zamestnávateľ si môţe nárokovať na preplácanie týchto výdavkov, no aţ 

spätne za rok vytvorenia chránenej dielne, alebo úhradou 50% výšky preukázateľných 

výdavkov na zdravotne postihnutého tzv. zálohou na NFP(1 občana so ZP). 

 

Krížové financovanie (Crossfinancing) 

              Čl. 34 ods.2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 umoţňuje aplikovať tzv. 

Crossfinancing (kríţové financovanie), čo znamená, ţe bez toho, aby boli dotknuté 
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odchýlky ustanovené v osobitných predpisoch o fondoch (EFRR a ESF) je moţné 

financovať komplementárnym spôsobom a s obmedzením na 10% prostriedkov na 

kaţdú prioritnú os operačného programu aktivity patriace do rozsahu pôsobnosti 

pomoci z iného fondu. Takéto financovanie je prípustné za predpokladu, ţa je potrebné 

na uspokojivé vykonávanie činnosti a aktivity, ktoré sa takýmto spôsobom financujú, sú 

priamo spojené s ostatnými financovanými činnosťami.  

               V rámci prioritnej osi sociálnej inklúzie, kde patrí aj program chránená dielňa 

je na základe čl. 3(7) nariadenia 1081/2006 moţné vyuţiť kríţové financovanie aţ do 

výšky 15% na prioritnú os.   

 

  EÚ zdroje 
Národné 

zdroje 

Indikatívna alokácia národných zdrojov   
Celkové 
zdroje 

Miera 
financovania Iné zdroje SR verejné zdroje SR súkromné zdroje 

Podpora rastu 
zamestnanosti z ESF 567422200 100133330 100133330   667555530 85% 111191177 

Podpora sociálnej 
inklúzie z ESF 187800000 33141177 33141177   220941177 85% 5164705 

Podpora 
zamestnanosti a 

budovanie kapacít z 
ESF 17801578 3141455 3141455   20943033 85% 2264609 

Budovanie kapacít 
azlepšenie kvality 

verejnej správy z ESF 81734600 14423753 14423753   96158353 85% 2450000 

Technická pomoc z 
ESF 27043200 4772330 4772330   31815530 85% 0 

CELKOM 881801578 155612045 155612045   1037413623 85% 121070491 

Tabuľka č. 11. : Finančný plán Operačných programov za celé programové obdobie 

podľa prioritných programov a zdrojov financovania. ( sumy v EUR) 

Zdroj: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia ESF.  
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4.5 Riziká 
 

             Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so 

zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov je povinný najneskôr 

do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za kaţdého 

občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným 

postihnutím, odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej 

mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý aţ tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento 

odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje 

na stovky korún smerom nadol. 

          Ďalším rizikom pre zamestnávateľa je chválenie ţiadosti a zmluvy s ESF 

o nenávratný finančný príspevok, tak aby zamestnávateľ spĺňal všetky potrebné kritéria. 

           Môţe sa aj stať, ţe sa nenájde vhodný uchádzač na toto miesto a tým sa projekt 

zmarí, alebo nebude na svojom mieste spokojný a odíde sám, čím by sa museli všetky 

poskytnuté príspevky vrátiť. 

            Je treba potrebné z hľadiska zamestnávateľa vytvoriť pre tento post, také 

podmienky aby bol spokojný sám zdravotne postihnutý, ale aj zamestnávateľ. 

 

4.6 Monitorovanie 
 

              Systém monitorovania pozostáva z pravidelného kontrolovania uskutočňovania 

intervencie – implementácie operácií. Jeho cieľom je zavedenie systému pre 

zhromaţďovanie spoľahlivých finančných a štatistických informácií o vykonávaní 

pomoci. Indikátory sa musia vzťahovať k opatreniam, musia zobrazovať stav 

dosiahnutý v zmysle výstupov, výsledkov, dopadov a musia zobrazovať dosiahnutý 

vývoj vo vzťahu k finančnému plánu. Indikátory musia prihliadať na to, ţe rôzne 

regióny prijímajú rôzny stupeň podpory a v prípade potreby musí byť moţné rozlíšiť 

indikátory podľa druhu alebo veľkosti konečných uţívateľov. Zber údajov o realizácii 

pomoci sa vykonáva prostredníctvom elektronického zberu údajov, na čo je vytvorený 

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy. Pri monitorovaní prostredníctvom 

kategórii pomoci zo ŠF sa uplatňuje nasledovný postup. Pri schvalovaní projektu sa 
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údaje zaznamenávajú do ITMS a poukončení projektu sa zaznamenáva skutočná 

hodnota dosiahnutá v danej kategórii. Prostredníctvom ITMS sa údaje za kategorizáciu 

z úrovne jednotlivých projektov agregujú do vyšších úrovní programovej štruktúry a sú 

súčasťou výročných správ. 

 

4.7 Informovanie a publicita 

 

                Prijímateľ dotácie je povinný informovať účastníkov projektu a verejnosť o 

tom, ţe aktivity, ktoré realizujú, sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka 

prostriedkom poskytnutým z ESF. Prostredníctvom informačných aktivít je povinný 

v čo najväčšej moţnej miere prispieť k výmene skúseností a šíreniu osvedčených 

postupov, pričom neustále zdôrazňuje spoluúčasť EÚ. 

Poţiadavky na spoluprácu prijímateľov pri zabezpečovaní informovanosti o pomoci 

z ESF, pri výmere skúseností a šírení osvedčených postupov sú bliţšie definované 

v Manuáli pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013) pre 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorý je prístupný na internetovej 

stránke www.esf.gov.sk . 

    

4.8   Zhodnotenie a prínos riešenia 

 

             Medzi najzávaţnejšie problémy, s ktorými  sme sa stretli  sú medzi 

relevantnými orgánmi v rámci riadenia a implementácie ESF nedostatočná 

informovanosť občanov o tom ako zamestnávať zdravotne postihnutých ľudí. 

            Hlavným prínoson mojej diplomovej práce uvádzam návrh na realizáciu 

projektu zamestnania občanov so zdravotným postihnutím za pomoci dotácie ESF do 

spoločnosti ARP s.r.o.. Vytvorením chránenej dielne sa tak postupne posunie rebríček 

zamestnanosti na lepšiu pozíciu zamestnania zdravotne postihnutého občana. 

               Cieľom bolo vytvorenie chránenej dielne a zamestnanie zdravotne 

postihnutého občana. Podarilo sa nám pomocou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

vybrať uchádzača na tento post a zriadiť tak chránenú dielňu. Poţiadali sme o dotáciu 

http://www.esf.gov.sk/
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z ESF následným vybavením podmienok pre túto dotáciu v zmysle platnej legislatívy 

a poţiadaviek SR. Kompetentné Riadiace orgány nám osobne odkontrovali miesto pre 

vytvorenie chránenej dielne a odsúhlasili poţiadavky na vytvorenie pracovného miesta 

pre zdravotne postihnutého občana. 

               Na fungovanie chránenej dielne spoločnosť ešte nedostala písomné 

vyrozumenie zo ţiadosti, aby chránená dielňa mohla fungovať a zamestnať zdravotne 

postihnutého občana. Ak bude ZP riadne v podniku zamestnaný, za prvý mesiac 

odpracovania bude poskytnutá dotácia zamestnávateľovy na podnikateľský účet. 

 

              Po prečítaní mojej diplomovej práce ľudia ostanú informovaný, čo všetko 

prináša situácia zdravotne postihnutým ľuďom, ako fungovať s týmto hendikepom na 

trhu práce, aké majú moţnosti, vytvorením pracovného miesta pomocou dotácií 

z Európskeho sociálneho fondu.                       

              Mojím prínosom je získanie prehľadu, aký je trh práce v našom regióne, dobrá 

spolupráca a  kontakt so zamestnávateľom, ktorý chcel zriadiť chránenú dielňu 

a následných opatrení v danej problematike. 
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Záver 
 

             Cieľom mojej diplomovej práce, bolo efektívne zapracovať program pomocou 

dotácií z Európskeho sociálneho fondu – „Chránená dielňa“, pomoc zdravotne 

postihnutým občanom pri ich zamestnaní sa. Na základe zamestnania takéhoto 

pracovníka, bolo potrebné spracovať súčasnú situáciu na trhu práce a s analyzovať 

ukazatele na jej správne vyhotovenie a vhodnú prognózu pre podnikateľskú jednotku. 

Pre vhodné spracovanie tohto projektu povaţujem túto prácu za budúci prínos pre 

podnikateľskú jednotku nie len samotnú dotáciu, ale aj zviditelnenie sa na trhu práce, 

v regióne samotnom, konkurencieschopnosti.  

             Uţ len samotným logom ESF, ktorý firma musí zviditelniť na svojej prevádzke, 

napovie to sama o sebe , ak si zákazník príde dať spraviť robotu, bude mať sám mienku 

o zamestnávateľovi, akých zamestnancov zamestnáva a myslým si, ţe len v pozitívnom 

svetle.   

              V ţivote občana so zdravotným postihnutím zohráva práca veľmi dôleţitú 

úlohu, nakoľko mu dáva pocit sebarealizácie, uţitočnosti pre spoločnosť a moţnosť 

dosiahnuť rovnocenné postavenie ako zdravému jedincovi. Nedobrovoľná strata 

zamestnania je veľakrát u človeka spojená s ďalekosiahlymi následkami. Tieto majú v 

oveľa väčšej miere negatívny vplyv na občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sa 

cítia izolovaní od okolia nielen zdravotným postihnutím, ale aj stratou zamestnania, čo 

u tejto skupiny ľudí môţe vyvolať pocit neuţitočnosti pre spoločnosť. Súvisí to aj so 

skutočnosťou, ţe v našej spoločnosti sa pripisuje práci veľká hodnota. Okolie i my sami 

sa hodnotíme podľa postavenia v zamestnaní. Občania so zdravotným postihnutím majú 

v dôsledku svojho postihnutia zníţenú adaptabillitu a schopnosť reagovať na 

poţiadavky trhu práce.  

               Z analýz boli identifikované zistenia ohľadne poddimenzovaných 

personálnych kapacít, ktoré vplývali na kvalitu vykonávaných procesov. Ich dôsledkom 

boli poznačené najmä kontrolné procesy, a to aj v rámci administratívnej kontroly aj v 

rámci overovania na mieste. K riešeniu vyššie uvedeného problému bola zo strany RO 

venovaná zvýšená pozornosť, a to prostredníctvom motivácie pracovníkov finančnými a 

nefinančnými prostriedkami, náborom nových kapacít a zlepšovaním pracovných 

podmienok.  
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             Ďalším problémom je nízke čerpanie prostriedkov z ESF čo bolo zapríčinené 

najmä pomalým kontrahovaním súvisiacim s meškaním hodnotenia projektov v rámci 

vyhlásených výziev, oneskoreným vyplácaním priebeţných platieb a zúčtovávaním 

zálohových platieb z dôvodu nedostatkov identifikovaných v predkladaných ţiadostiach 

o platbu od konečných prijímateľov/príjemcov pomoci, pomalého spracovávania 

ţiadostí i z dôvodu pomerne komplikovaného systému finančného riadenia ESF.  

              Častou príčinou neprijatia občanov so zdravotným postihnutím do zamestnania 

je nesplnenie kvalifikačných poţiadaviek a neprispôsobenie nových technických a 

technologických zariadení na obsluhu tejto skupiny občanov. Je potrebné si však 

uvedomiť, ţe pokiaľ sa občanovi so zdravotným postihnutím vytvoria vhodné pracovné 

podmienky, tak je schopný svoju pracovnú činnosť vykonávať dobre a svedomito. 

Potvrdzuje to aj skutočnosť, ţe mnohí občania so zdravotným postihnutím vynikajú 

fyzickou húţevnatosťou, vytrvalosťou a silnou vôľou prekonať svoje zdravotné 

nedostatky a dosiahnuť rovnaké, často aj lepšie výkony ako zdraví jedinci.  

              Zákony Slovenskej republiky podporujú snahu občanov so zdravotným 

postihnutím zapájať sa do pracovného procesu v čo najširšej miere a preto zákon o 

sluţbách zamestnanosti okrem povinností, ktoré ukladá zamestnávateľovi v oblasti 

zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, predkladá viacero moţností ako 

vytvárať vhodné pracovné podmienky na zamestnávanie občanov so zdravotným 

postihnutím najmä v oblasti nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ale aj za podpory 

Európskej únie z dotácií Európskeho sociálneho fondu. 

            Týmto som splnila cieľ mojej diplomovej práce a poskytla všetky informácie 

danej problematiky do zhrnutia a moţných riešení tak ako to bolo pre rok 2008 

aktuálne.  
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   Príloha č.1. 
                                                      DOTAZNÍK – ZAMESTNÁVATELIA  
                                                           (Prosíme zaslať vyplnené do 31.12.2008) 

 

1. Pribliţný počet zamestnancov vo Vašej organizácii:      .................................... 

2. Zamestnávate občanov so zdravotným postihnutím?      .................................... 

Ak áno aký počet? .......................... 

Ak áno, je to na základe: (môţete vyznačiť aj viac moţností) 

a) Povinnosti plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 

b) Snahy Úradu práce 

c) Snahy Agentúry podporovaného zamestnávania 

d) Snahy pomôcť 

e) Niečoho iného (uveďte) ..................................................................................... 

3. Akým spôsobom plníte povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím?  

 Zamestnávaním občanov so ZP                                                 a) áno            b) nie  

 Prostredníctvom zákeziek iným firmám, ktoré zamestnávajú 

občanov so ZP                                                                           a) áno             b) nie    

 Prostredníctvom odbodu za nedodrţanie povinného plnenia 

podielu zamestnávania ZP                                                        a) áno              b) nie 

4. Kontaktoval Vás niekto z nasledujúcich organizácií ohľadne zamestnávania občanov so ZP? 

a) Úrad práce                                            1) áno               2) nie 

b) APZ                                                      1) áno               2) nie      

c) Iná organizácia                                     1) áno               2) nie 

5. Kontaktoval Vás niekto z nasledujúcich organizácií ohľadne zamestnávania dlhodobo 

nezamestnaných občanov?  

a) Úrad práce                                    1) áno                2) nie 

b) APZ                                              1) áno                2) nie 

c) Iná organizácia                             1) áno                2) nie 

6. Je Vám známe, ţe ak zamestnáte občana so ZP na otvorenom trhu práce, môţete dostať finančnú 

podporu z prostriedkov ESF?                a) áno         b) nie 

Ak áno, uvedte zdroj informácie: 

a) Úrad práce                                      d) Legislatíva 

b) Internet                                            e) Iný zdroj (uveďte) 

c) Tlač/médiá 

7. Pozorujete zmeny v politike štátu podporovať zamestnávanie občanov so ZP za posledné 2 roky? 

a) Áno, zmeny ma ako zamestnávateľa ovplyvnili pozitívne 

b) Áno, zneby ma ako zamestnávateľa ovplyvnily negatívne 

c) Nie, nepociťujem ţiadne zmeny 
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d) Neviem 

Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

8. Miesto na Vaše dodatočné návrhy/komentáre, ktoré podkladáte za dôleţité uviesť: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

        Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste nám venovali pri vypĺňaní dotazníka.                       

 

 

Príloha č. 2. 

                        DOTAZNÍK - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
                                                   (prosíme zaslať vyplnené do 31.12.2008) 

 

1. Pôsobnosť Úradu práce (uveďte územnú jednotku):   

.................................................................................. 

2. Ako podľa Vás vnímajú pôsobenie Úradu práce: 

             ■   Zamestnávatelia:                                               a) pozitívne          b) negatívne          c) neviem 

             ■   Uchádzači o zamestnanie:                                 a) pozitívne          b) negatívne          c) neviem 

             ■    Agentúry podporovaného zamestnávania:       a) pozitívne          b) negatívne          c) neviem 

3. Realizujete rekvalifikačné kurzy pre občanov so zdravotným postihnutím?      áno / nie  

   ak áno, realizujete ich: 

a) Samostatne len pre občanov so zdravotným postihnutím 

b) Spoločne s inými skupinami uchádzačov o zamestnanie 

 

4. Pôsobia vo Vašom regióne organizácie zdruţujúce občanov so zdravotným postihnutím? 

   a) áno          b) nie          c) neviem 

5. Spolupracujete s organizáciami zdruţujúcich občanov so zdravotným postihnutím pri zamestnávaní 

občanov           

    so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce? 

 a) áno          b)nie 

 Ak nie, uveďte dôvody nespolupráce:  

.......................................................................................................................................................................... 

 

6. Čo by ste uvítali od organizácií zdruţujúcich občanov so zdravotným postihnutím pre ďalšie zlepšenie       

    zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce? 

  

..........................................................................................................................................................................  

7. Pôsobia vo Vašom regióne Agentúry podporovaného zamestnávania (APZ)? 

        a) áno          b) nie          c) neviem 

8. Spolupracujete s APZ pri zamestnávaní : 

       ▪ dlhodobo nezamestnaných občanov                                                        a) áno          b) nie  

       ▪  občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce              a) áno          b) nie  

9. Prínosy agentúr podporovaného zamestnávania (APZ) pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných 

občanov   

    sa za posledné 2 roky podľa Vás: 

 a) zlepšili          b) zhoršili          c) neviem 

   Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 



93 

 

   

..........................................................................................................................................................................  

10. Prínosy agentúr podporovaného zamestnávania (APZ) pri zamestnávaní občanov so zdravotným 

postihnutím   

      sa za posledné 2 roky podľa Vás: 

a) zlepšili          b) zhoršili          c) neviem 

        Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 

  

......................................................................................................................................................................... 

11. Čo by ste navrhli APZ pre ďalšie zlepšenie zamesnávania dlhodobo nezamestnaných občanov 

a občanov so  

      zdravotným postihnutím  na otvorenom trhu práce? 

a) dlhodobo nezamestnaných občanov 

 

..................................................................................................................................................................... ..... 

b) občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce 

    

..........................................................................................................................................................................  

12. Ako hodnotíte Vašu spoluprácu s týmito subjektami pri zamestnávaní občanov so zdravotným 

postihnutím  

      na otvorenom trhu práce (vyznačte) 

       ▪ Štatistický úrad SR:                    a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme  

       ▪ Sociálna poisťovňa:                    a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme  

       ▪ Obce/mestá:                                a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá           d) nespolupracujeme  

       ▪ Vyšší územný celok (VÚC):      a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá           d) nespolupracujeme  

       ▪ Vzdelávacie inštitúcie                a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá           d) nespolupracujeme  

13. Čo by ste navrhli týmto subjektom pre ďalšie zlepšenie zamestnávania občanov a zdravotne 

postihnutých   

      občanov na otvorenom trhu práce? 

                                                                          Váš návrh 

       Štatistický úrad SR: .......................................................................... .................................................... 

       Sociálna poisťovňa ................................................................................................................... ............. 

       Obce / mestá           ...................................................................................... .......................................... 

       Vyšší územný celok (VÚC) .................................................................................................... ............... 

       Vzdelávanie inštitúcie ............................................................................................................................. 

14. Ako hodnotíte Vašu spoluprácu s týmito subjektmi pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných 

občanov?  

      (vyznačte) 

      ▪  Štatistický úrad SR:                a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme 

      ▪ Sociálna poisťovňa:                 a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme  

      ▪ Obce / mestá:                           a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme 

      ▪  Vyšší územný celok (VÚC):  a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme  

      ▪ Vzdelávacie inštitúcie:             a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme 

15. Čo by ste navrhli týmto subjektom pre ďalšie zlepšenie zamestnávania dlhodobo nezamestnaných 

občanov? 

                                                    Váš návrh 

       Štatistický úrad SR: ...............................................................................................................................  

       Sociálna poisťovňa .......................................................................................................... ........................ 

       Obce / mestá           ...................................................................................................... ............................ 

       Vyšší územný celok (VÚC) .................................................................................................................... 

       Vzdelávanie inštitúcie ...................................................................................................... ....................... 

16. Kvalita v podporovanom zamestnávaní sa podľa Vás za posledné 2 roky: 

   a) zvýšila          b) zníţila          c) nezmenila          d) neviem 

  Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 

    ..................................................................................................... ................................................................. 

17. Aké zmeny by ste privítali v súčasnej legislatíve, ktorá upravuje podporované zamestnávanie? 

 

  .......................................................................................... .............................................................................. 
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18. Miesto na Vaše ďalšie návrhy/komentáre, ktoré pokladáte za dôleţité uviesť: 

 

        Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste nám venovali pri vypĺňaní dotazníka.                       

 

 

Príloha č. 3. 

               DOTAZNÍK – Agentúry podporovaného zamestnávania 

                                                     (Prosím zaslať vyplnené do 31.12.2008) 

1. Názov agentúry: ................................................................................. 

 

2. Koľko rokov pôsobí Vaša agentúra na trhu?...................................... 

 

3. Uveďte počet pracovníkov celkom:  .................................................. 

Z toho: 

           interní:     ...................................................... 

           externí:     ..................................................... 

Vzdelanostná úroveň všetkých pracovníkov (počet): 

           Vysokoškolské:     .......................................... 

            Stredoškolské:      .......................................... 

            Iné:                        .......................................... 

4. Uveďte finančné zdroje na činnosť (v tis. SK): 

                                          UPSVaR                     Iné verejné                     Súkromné                    Celkom 

        2005............................................................................................................................. ......................... 

        2006......................................................................................................................................................  

        2007............................................................................................................................. .........................  

        Do 31.12.2008..................................................................................................................... .....................             

5. Vyvíjate činnosť pre zvýšenie šancí zamestnať sa občanom so zdravotným postihnutím na 

otvorenom  

trhu práce? 

              a) áno          b) nie 

           Ak áno, s akými problémami sa stretávate:                            

................................................................................................................................................................... 

           Ak nie, v čom spočívajú dôvody?  

................................................................................................................................................................... 

6. Vyvíjate činnosť pre zvýšenie šancí zamestnanť sa iným znevýhodneným skupinám občanov? 

               a) áno          b) nie 

 Ak áno, s akými problémami sa stretávate? 

 

........................................................................................................................................................... 

 

Ak nie, v čom spočívajú dôvody?   

........................................................................................................................................................... 

7. Uveďte počet klientov, s ktorými ste pracovali a počet umiestnených na trhu práce podľa rokov: 

                               Počet klientov, s ktorými ste pracovali    Počet umiestnených klientov 

       

2005.................................................................................................................................................. .... 

       

2006................................................................................................................... ....................................... 

       

2007............................................................................................................................. ............................. 

 

        Do 1.12.2008......................................................................................................................................  
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8. Spolupracujete s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny? 

               a) áno          b) nie 

             Ak nie, uveďte dôvody nespolupráce: 

................................................................................................................................. ................................... 

9. Kvalita zemstnávania dlhodobo nezamestnaných občanov sa podľa Váš za posledné 2 roky: 

a)     zvyšuje 

b) zniţuje 

c) nemení 

d) neviem 

              Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 

   ............................................................................................................................. ....................................... 

10. Kvalita zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím  na otvorenom trhu práce sa podľa 

Vás za  

        posledné 2 roky: 

a) zvyšuje 

b) zniţuje 

c) nemení 

d) neviem 

 

                Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 

         

....................................................................................................................................................................  

11. Spolupracujete s organizáciami zdruţujúcimi občanov so zdravotným postihnutím? 

         a) áno          b) nie  

       Ak nie, uveďte dôvody nespolupráce:      

.............................................................................................................................................................. 

12. Ako hodnotíte prínosy organizácií zdruţujúce občanov so zdravotným postihutím pri 

zamestnávaní     

        občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce vo Vašom regióne: 

       a) Pozitívne          b) Negatívne          c) Nehodnotím 

                Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 

........................................................................................................................................................... 

13. Prínosy organizácií zdruţujúce občanov so zdravotným postihnutím do systému podporovaného    

       zamestnávania sa podľa Vás za posledné 2 roky: 

        a) zvyšujú          b) zniţujú          c) nemenia          d) neviem 

     Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 

        

................................................................................................................................................................... 

14. Ako hodnotíte Vašu spoluprácu s uvedenými subjektami pri zamestnávaní občanov so 

zdravotným  

               postihnutím na otvorenom trhu práce? (vyznačte) 

               ▪   Sociálna poisťovňa:     a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme 

               Uveďte dôvody Vášho hodnotenia      

........................................................................................................................................................... 

               ▪   Obce/mestá:                a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme  

                Uveďte dôvody Vášho hodnotenia:  

........................................................................................................................................................... 

               ▪ Vyšší územný celok (VÚC): 

                                                        a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme          

               Uveďte dôvody Vášho hodnotenia:  

........................................................................................................................................................... 

▪   Zamestnávatelia            a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme   

                   Uveďte dôvody Vášho hodnotenia  

........................................................................................................................................................... 

15. Ako hodnotíte Vašu spoluprácu s uvedenými subjektmi pri zamestnávaní dlhodobo 

nezamestnaných  

        občanov? (vyznačte) 

         ▪   Sociálna poisťovňa:     a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme  
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                Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 

........................................................................................................................................................... 

               ▪   Obce/mestá:                a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme 

                Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 

........................................................................................................................................................... 

               ▪ Vyšší územný celok (VÚC): 

                                                        a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme     

               Uveďte dôvody Vášho hodnotenia:  

................................................................................................................................................. .......... 

 

▪   Zamestnávatelia            a) dobrá          b) uspokojivá          c) zlá          d) nespolupracujeme   

                   Uveďte dôvody Vášho hodnotenia:    

........................................................................................................................................................... 

16. Spolupráca s uvedenými subjekatmi v oblasti podporovaného zamestnávania sa za posledné 2 

roky                      

           podľa Vás: 

        ▪   Sociálna poisťovňa:                        a) zlepšila          b) zhoršila          c) nezmenila          d) 

neviem   

                Uveďte dôvody Vášho hodnotenia:  

          

................................................................................................................................................................. 

▪   Obce/mestá:                                     a) zlepšila          b) zhoršila          c) nezmenila          d) 

neviem 

                Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 

                

................................................................................................................................................................... 

▪ Vyšší územný celok (VÚC):               a) zlepšila          b) zhoršila          c) nezmenila          d) 

neviem 

                Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 

                

....................................................................................................................................................................  

           ▪   Zamestnávatelia                                 a) zlepšila          b) zhoršila          c) nezmenila          d) 

neviem 

                  Uveďte dôvody Vášho hodnotenia: 

                

................................................................................................................................................................... 

17. Kvalita v podporovanom zamestnávaní sa podľa Vás za posledné 2 roky: 

a) zvýšila           b) zníţila          c) nemenila          d) neviem 

18. Aké zmeny by ste privítali v súčasnej legislatíve, ktorá upravuje podporované zamestnávanie: 

 

........................................................................................................................................................... 

19. Miesto na Vaše dodatočné návrhy/komentáre, ktoré pokladáte za dôleţité uviesť: 

  

........................................................................................................................................................... 

 
        Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste nám venovali pri vypĺňaní dotazníka.                       
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Príloha č.4. 

 
                       DOTAZNÍK – Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie 

                                                            (Prosíme zaslať vyplnené do 31.12.2008) 

1. Uveďte Vaše základné údaje 

Vek:              .................................... 

Pohlavie:      .....................................                        Vzdelanie: a) Vysokoškolské 

                                                                                                     b) Stredoškolské 

Ste zamestnaný?   a) áno          b) nie                                           c) Základné 

                                                                                                      d) Bez vzdelania 

Ak nie, uveďte dĺţku nezamestnanosti (v mesiacoch): 

2. Do akej skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie by ste sa zaradili? 

(môţete zakrúţkovať aj viac moţností: 

a) Občan so zdravotným postihnutím 

b) Dlhodobo nezamestnaný občan (nad 12 mesiacov) 

c) Iný (uveďte) 

                          .................................................................. 

3. a)  Ste / boli ste klientom niektorej z nasledujúcich organizácií? (môţete zakrúţkovať aj viac 

moţností) 

                           ▪   Úrad práce 

                           ▪   Agentúra podporovaného zamestnávania (APZ) 

                           ▪    Agentúra dočasného zamestnávania 

                           ▪    Sprostredkovateľská agentúra za úhradu 

                           ▪    Iná organizácia (uveďte):                        ............................... 

                           ▪    Nie som klientom ţiadnej organizácii     

                b)V prípade, ak ste, alebo ste boli klientom Úradu práce, ako hodnotíte záujem / starostlivosť 

o Vás na                       

                Úrade práce z hľadiska riešenia Vašej nezamestnanosti? 

                  a) Dobrý          b) Priemerný          c) Nedostatočný 

                       Uveďte dôvody Vášho hodnotenia:                                                             

          

...........................................................................................................................................................

.. 

c) V prípade, ak ste alebo ste boli klientom Agentúry podporovaného zamestnávania, ako hodnotíte   

       záujem / starostlivosť o Vás v Agentúre podporovaného zamestnávania z hľadiska riešenia Vašej   

nezamestnanosti?  

        a) Dobrý          b) Priemerný          c) Nedostatočný 

             Uveďte dôvody Vášho hodnotenia:                                                                    

              

.............................................................................................................................................................  

4. Uveďte, čo najviac potrebujete pre podporu svojej zamestnanosti od uvedených organizácií 

                     ▪   Od Úradu práce: 

                     

................................................................................................................................. .............. 

                     ▪   Od Agentúry podporovaného zamestnávania: 

                     .............................................................................................................................................. 

5. Dôvodom Vášho sťaţeného umiestnenia sa na trhu prácu je/bolo: 

(môţete zakrúţkovať viac moţností) 

           ▪   Nedostatok vhodných kompenzačných pomôcok 

           ▪   Nedostatočná moţnosť vzdelania a prípravy pre trh práce (rekvilifikácia, ...) 

           ▪   Nemám / nemal som pracovného asistenta 

           ▪   Nemám / nemal som osobného asistenta 

           ▪    Sťaţená doprava na pracovnisko 

           ▪    Nevyhovujúce ponuky práce 

        ▪   Iné dôvody (uveďte) 

                 

............................................................................................................................................ 

      6.     a) Viete, ţe Úrad práce poskytuje bezplatné kvalifikačné kurzy?          áno / nie 
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              b)  ak áno, mali ste záujem sa zúčastniť týchto kurzov?                         áno / nie 

              c)  ak áno, zúčastnili ste sa?                                                                     áno / nie 

7. Zaregistrovali ste pozitívny posun v záujmne o podporu Vášho zamestnania sa za posledné 2 

roky zo  

       strany: 

                       ▪   Úradníkov práce:        a) áno      b) nie       c) neviem        d) neopak, záujem sa zhoršuje 

                         Uveďte dôvody Vášho hodnotenia                                                            

                       

............................................................................................................................................................. 

                        ▪   Agentúr podporovaného zamestnávania: 

                                                                a) áno      b) nie       c) neviem        d) neopak, záujem sa zhoršuje    

                         Uveďte dôvody Vášho hodnotenia                                                             

                       

............................................................................................................................................................. 

                         ▪   Zamestnávateľov:      a) áno      b) nie       c) neviem        d) neopak, záujem sa zhoršuje 

                          Uveďte dôvody Vášho hodnotenia:                                                       

                          

........................................................................................................................................................ 

                          ▪   Iných (uveďte)                                             

............................................................................... 

                           Uveďte dôvody Vášho hodnotenia:                                                         

                          

........................................................................................................................................................ 

         8.  Boli ste niekedy zamestnaný?                           a) áno                    b) nie 

               Ak áno, k zamestnaniu  Vám dopomohol: 

                            ▪   Úrad práce                                                                                    a) áno                b) nie 

                            ▪   Agentúra podporovaného zamestnávania                                    a) áno                b) nie 

                            ▪   Organizácia zdruţujúca občanov so zdravotným postihnutím    a) áno                b) nie 

                            ▪    Sám, rodina, známi                                                                     a) áno                b) nie 

                            ▪   Iné                                   .................................................. 

9. Miesto na Vaše názory, ktoré pokladáte za dôleţité uviesť: 

 

.......................................................................................................................................................................... 

        Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste nám venovali pri vypĺňaní dotazníka.                       

 


