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Chránené dielne
Program integrácie zdravotne postihnutých do automobilového priemyslu

Zámer
•
•
•
•
•
•
•

Účel vzniku: starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov/motoristov na Slovensku; náhradné
plnenie pre firmy; komplexný servisný projekt – integrácia zdravotne postihnutých do spoločnosti;
podpora ich samostatnosti; výroba, školstvo – mladé generácie
Postavenie chránenej dielne: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, priznáva v zmysle Zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, podľa § 55 ods. 1 a 4
Klienti: držitelia preukazu ZŤP
Užívatelia: so zameraním na čerpanie náhradného plnenia, zamestnávatelia v oblasti
automobilového priemyslu
Financovanie: vlastná zárobková činnosť, výroba
Prínosy: koordinácia projektov zameraných na všeobecne prospešné činnosti, prepojenie
súkromného, verejného sektora a mimovládnych organizácií
Sieťovanie

Chránená dielňa

•
•
•
•

• Chránená dielňa a chránené pracovisko sú
pracoviská zriadené podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z.
z. Zákona o službách zamestnanosti
• Pracovisko získa štatút chránenej dielne
v prípade, že v ňom pracuje najmenej 50% občanov
so
zdravotným postihnutím podľa § 9 tohto
zákona
• Za zriadenie chráneného pracoviska sa
považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného
miesta, ktoré právnická alebo fyzická osoba
vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu
občana so zdravotným postihnutím
Chránená dielňa alebo chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie
občanov so zdravotným postihnutím
Úrad prizná postavenie chránenej dielne na dobu neurčitú
Vedenie osobitnej evidencie nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska
Za občana so zdravotným postihnutím na účely získania štatútu chránenej dielne alebo pracoviska sa
považuje ten, kto je podľa § 71 zákona č. 461/200, Z. z. invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so
zdravou fyzickou osobou

Príspevky na zriadenie chránenej dielne
• V zmysle § 56 zákona č. 5/2004Z. z. (Zákon o službách zamestnanosti) poskytuje úrad
príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo pracoviska zamestnávateľovi, ktorý na zriadené
pracovné miesto prijme občana so zdravotným postihnutím.
• Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je:
• Od 1.5.2013 môže byť priznaná výška príspevku pre BA kraj – 4 228,96 €
• Od 1.5.2013 môže byť priznaná výška príspevku pre kraje s mierou nezamestnanosti menej alebo
rovný celoslovenskému priemeru - 5 074,75 €
• Od 1.5.2013 môže byť priznaná výška príspevku pre kraje s mierou nezamestnanosti viac ako
celoslovenský priemer - 5 597,64 €
• Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov:
• sa poskytuje v zmysle § 60 Zákona o službách
zamestnanosti. Doba poskytovania tohto
príspevku je zatiaľ stanovená na základe
národného projektu NP II-2 na obdobie rokov
2007 až 2013.
• Ročná výška príspevku:
• 2,5-násobok celkovej ceny práce na jedného
občana so zdravotným postihnutím
• 5-násobok celkovej ceny práce na jedného
občana so zdravotným postihnutím, ktorý má
pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť vyšší ako 70 %

Náhradné plnenie
•
•

Každá firma s viac ako 20 zamestnancami je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách
zamestnanosti, zamestnávať 3,2%-ný podiel zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu
svojich zamestnancov, inak platí štátu povinné odvody (penále), celkový počet zamestnancov je
priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok,
Možnosťou, ako neplatiť odvody štátu a ušetriť tak vlastné finančné prostriedky, je využiť
náhradné plnenie a odobrať výrobky alebo služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so
zdravotným postihnutím - zadanie a realizácia zákazky podľa § 64 zákona o odoberaní výrobkov
alebo služieb podľa § 64a zákona, zákon č. 05/2004 o službách zamestnanosti,

•

•
•

Službou ako náhradné plnenie sa
rozumie akákoľvek činnosť alebo výkon,
ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi
odplatne alebo bezodplatne s výnimkou
činností upravených osobitným
predpisom (napr.: činnosť advokátov,
notárov, súdnych exekútorov,
komerčných právnikov a pod.)
Pre rok 2013 – celková cena práce je 1.
057,24 EUR a odvod za nesplnenie
povinnosti zamestnávania občanov so
ZP je 951,00 EUR,

S účinnosťou od 1.5.2013 je v platnosti novela Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, § 64 –
Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, ktorá
upravuje aj možnosť čerpania služieb od chránenej dielne

Úspora nákladov ako náhradné plnenie = splnenie účelu povinného
zamestnávania občanov so ZP
podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti

Počet zamestnancov
/ potrebný počet
zamestnaných ZŤP
v zmysle zákona

Zamestnanci ZŤP/
penále štátu
1 rok – 951 € na
jedného ZŤP

Náhradné
plnenie
/ 1 rok – 845 €
(úspora
vlastných
nákladov)

1 000 zamestnancov
/ 32 občanov ZŤP

32 x 951 € =
30.432,00 €

32 x 845 € =
27.040,- €

500 zamestnancov
/ 16 občanov ZŤP

16 x 951 € =
15.216,- €

16 x 845 € =
13.520,- €

100 zamestnancov
/ 3 občania ZŤP

3 x 951 € =
2.853,- €

3 x 845 € =
2.535,- €
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