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Novela zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorá je v platnosti od 1.5.2013 priniesla mnohé 
zmeny v mnohých oblastiach. My sa budeme venovať a zaujíma nás dopad novely na zamestnávanie občanov so 
zdravotným postihnutím najmä v chránených dielňach a chránených pracoviskách. 

Treba zdôrazniť, že už návrh tejto novely priniesol veľké vzrušenie a vlnu nevôle zo strany zamestnávateľov OZP 
a prevádzkovateľov CHD a CHP. Stretávali sme sa, pripomienkovali sme a písali naše pripomienky na kompetentné 
miesta. Ako si pamätám, táto novela nám na dosť dlhý čas dokázala zabezpečiť program. Prečo mal byť zákon 
novelizovaný? Vyberám z dôvodovej správy k novele zákona: 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, sa predkladá ako 
iniciatívny návrh na základe Národného programu reforiem Slovenskej republiky z roku 2012, v ktorom sa uvádza: 
„Aktívne politiky trhu práce (APTP) prejdú revíziou, založenou na  reálnom využívaní jednotlivých nástrojov a ich 
skutočnej efektivite. Vláda pritom položí dôraz na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Systém bude 
zjednodušený najmä obmedzením počtu nástrojov a znížením  administratívnej náročnosti pri implementácii 
APTP. Zámerom je najmä prehodnotiť obligatórnosť nástrojov tak, aby nedochádzalo k ich vysokej nákladovosti 
(efektívnosť) a zneužívaniu (účinnosť).“  

Zopakujem, malo sa dosiahnuť: 

 zhodnotenie reálneho využívania nástrojov APTP 

 dôraz na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

 systém bude zjednodušený 

 zníženie  administratívnej náročnosti pri implementácii APTP. 

Zhrnutie: mala sa zlepšiť celková situácia a možnosti zamestnať viacerých občanov s postihnutím 

Ako to dopadlo? Novela, teda zákon č.96/2013 priniesol negatívne zmeny:  

 v ekonomike a hospodárení CHD a CHP znížením dotácií  

 v motivácii zamestnávateľov zakladať CHD a CHP 

 v uplatňovaní a poskytovaní náhradného plnenia 

 v postavení CHD a CHP v spoločnosti.  

 
Keď to zhrniem a zrátam, zhoršila sa celková situácia v zamestnávaní  
občanov s postihnutím a zhoršila sa šanca na nové pracovné miesta pre občanov s postihnutím. 
 

Pozrime sa bližšie na jednotlivé oblasti. 
 
Ekonomika a hospodárenie CHD a CHP:  
Všetky príspevky určené na podporu zamestnávania OZP, teda na činnosť CHD a CHP sa výrazne znížili a niektoré sú 
v novele zrušené. Časť z nich sa zmenila z obligatórnych na fakultatívne. Sú to príspevky podľa  
§ 56 na zriadenie CHD a CHP, zmenil sa z obligatórneho na fakultatívny je výrazne nižší 
§ 56a na udržanie OZP v zamestnaní (mzdy) je v tejto forme zrušený 
§ 59 na činnosť pracovného asistenta zostal nárokovateľný a je znížený o cca 20%  
§ 60 na prevádzkové náklady vrátane miezd je teraz veľmi nízky 
Predložené žiadosti o poskytnutie príspevkov, na ktoré nie je právny nárok (fakultatívne), bude posudzovať Výbor 
pre otázky zamestnanosti. Úrad práce predloží výboru vo svojom územnom obvode na posúdenie žiadosti 
o poskytnutie príspevkov na ktoré nie je právny nárok, Výbor vypracuje posudok, a úrad práce môže o priznaní alebo 
nepriznaní príspevku rozhodnúť až na základe odporúčania výboru. 
V súčasnosti sa začínajú prejavovať negatívne dôsledky znižovania príspevkov, lebo mnohé dielne ešte dočerpávali 
financie zo žiadostí, ktoré boli schválené pred 30.aprílom 2013, teda pred schválením novely a teraz práve zisťujú, 
ako budú hospodáriť po novom. Ako kritické obdobie vidím polrok 2014, dopady novely budú jasné a financie, ktoré 
si mnohé CHD a CHP zarobili cez Vianoce, už budú minuté.  
 
Motivácia zakladať nové CHD a CHP 
Už v štádiu pripomienkovania novely sme upozorňovali, že každý, kto by  



chcel zriadiť chránenú dielňu, môže mať od mája s tým problém. Príspevok na zriadenie chránenej dielne totiž klesne 
veľmi výrazne a tiež priznanie postavenia chránenej dielne bude administratívne náročnejšie.  
Príspevok podľa §56 na založenie CHD a CHP nie je motivačný a ani nemá túto ambíciu. Podľa názoru mnohých, ktorí 
pracujeme v tejto oblasti, potrebujeme novú filozofiu vyjadrenú aj v zákone, chýbajú nám nástroje na podporu 
zamestnávania OZP. Pripravujeme na Slovensku proces DI. Aj títo ľudia, ktorí žili svoj život v „ústave“ budú 
potrebovať aktivizáciu pred vstupom do práce, a následne prácu, či už to bude v CHD alebo v podporovanom 
zamestnávaní. Lebo keď im nedáme prácu, tak ich dáme len do krajšieho či menšieho ústavu. Príprava na prácu sa mi 
nevyhnutne spája so sociálnymi službami, ale toto nechcú na MPSVaR počuť. Napr. v Čechách je podporované 
zamestnávanie vedené ako sociálna služba.  
 
Uplatňovanie a poskytovanie náhradného plnenia. 
Pre tých z Vás, ktorí pracujete v inej oblasti, na vysvetlenie - náhradné plnenie znamená, že zamestnávateľ sám 
nezamestnáva občanov s postihnutím, ale dá prácu CHD alebo CHP a tým si nahradí, čiže splní povinnosť a nemusí 
platiť pokutu. 

Novela zákona hovorí, čo je chránená dielňa a čo je chránené pracovisko, to doteraz nebolo určené a doteraz štatút 
CHD a CHP boli rovnocenné. Teraz novela určuje, že chránené pracovisko ktoré nie je zriadené osobou so ZP nemôže 
poskytovať náhradné plnenie. V praxi to znamená, že uvedenou legislatívnou úpravou sa z okruhu subjektov, ktoré 
mohli realizovať náhradné plnenie v roku 2013 vylúčilo chránené pracovisko, ktoré zriadila právnická osoba a 
chránené pracovisko, ktoré zriadila fyzická osoba. Akceptovať bude možné výlučne náhradné plnenie realizované 
chránenou dielňou a chráneným pracoviskom, ktoré bolo zriadené samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá má 
status občana so zdravotným postihnutím a to za celý rok 2013.  

A tak sa tí čo mali štatút chráneného pracoviska dostali do nezávideniahodnej situácie. Od začiatku roka 2013 
pracovali na zákazkách, za ktoré mali dať na konci roka potvrdenie o NP a zákon im to od 1.5. zakázal. Určite to bola 
ťažká komunikácia so zadávateľom zákazky a v mnohých prípadoch aj strata práce – zákazky - strata zákazníka 
a dodávateľa práce – strata dobrého mena. 

Postavenie a meno CHD a CHP v spoločnosti 
Aj pred novelou aj teraz samozrejme platí, že CHD a CHP si musia zarábať zákazkami na svoju činnosť, majú 
viaczdrojové financovanie a nemôžu byť odkázaní len na štátne dotácie. Výnos z vlastnej činnosti sa stále horšie 
a horšie dosahuje aj zásluhou ďalšej negatívnej zmeny vyplývajúcej z novely zákona. Tí z Vás, ktorí sa zúčastnili 
pripomienkovania, si to iste živo pamätáte. Dôvody k novelizácii týchto paragrafov, ako ich uvádzali štátni úradníci, 
boli vždy takéto: zneužíva sa, zneužíva sa ... má vysoké náklady kvôli zneužívaniu. Upozorňovali sme na to, že zvýšiť 
by sa mala kontrola na tých konkrétnych miestach, a nie sankcie a represie plošne pre všetkých. Podvodníkmi sme sa 
stali všetci, informácie o zneužívaní štátnych peňazí chránenými dielňami sa pomerne často a vďačne vyskytovali 
v médiách, vyjadril sa v tomto zmysle aj pán minister vo veľmi preferovanom vysielacom čase najsledovanejšej 
televízie. Vy, ktorí prevádzkujete CHD a CHP, čudujete sa, že zákazky zoženiete stále ťažšie a ťažšie? Môžu za to 
podvodníci, ktorí jeden deň kúpia vo veľkosklade kancelársky papier a ďalší deň ho predajú ako produkt chránenej 
dielne a ÚPSVaR im to uzná ako náhradné plnenie. A môže za to tiež zovšeobecnenie, že všetci sme podvodníci. 
Potom sa každá firma a spoločnosť zamýšľa nad tým, prečo by mali dávať prácu chránenej dielni, keď sú to všetci 
podvodníci.  V poslednom čase mám pocit, ale toto je len môj vlastný názor, že prevádzkovatelia CHD a CHP sa 
polarizujú na dve skupiny. Prvá sú tí zneužívatelia, ktorí v skutočnosti nič  nevyrábajú, len niečo nakupujú a predávajú 
to ďalej, nemajú zamestnancov s postihnutím v prevádzke, potrebujú na svoju činnosť len administratívne sily. 
 Druhá skupina sú tí poctivci, ktorí majú 5,10 alebo aj 18 zamestnancov s postihnutím v prevádzke, ktorým treba 
zohnať prácu, materiál, odbyt výrobkov, partnerov, reklamu ... a stále a znovu bojujú o prežitie, bojujú o to, aby títo 
ľudia mohli chodiť do práce. V pomaly každých správach počúvame o snahe štátu udržať pracovné miesta tam a tam, 
o dotáciách ktoré sú na to použité ... ale v chránených dielňach to netreba?   
 
Zjednodušenie náročnosti administratívy žiadostí. 
Dôvodová správa k novele, ktorú som v úvode spomínala, hovorí o znížení vysokej administratívnej náročnosti a 
navrhuje úpravy na podporu zníženia administratívnej zaťaženosti úradov práce. Ale zákon č. 96/2013 v mnohých 
prípadoch naopak rozširuje obsahové náležitosti písomnej žiadosti, napr. pri §59 či 56. Tiež schvaľovanie žiadostí na 
fakultatívne príspevky Výborom pre otázky zamestnanosti, ktorý vypracováva posudok a znovu ho vracia úradu práce 
a ten rozhoduje až na základe odporučenia výboru, to tiež nevidíme ako zníženie zaťaženosti úradov práce.   
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Závery workshopu č. 2  Dopady novely Zákona o službách 
zamestnanosti č.5/2004 realizovaného v rámci Konferencie 
Sociofóra v Banskej Bystrici, február 2014 
 
Na workshope  sa zúčastnilo35 účastníkov/zástupcovia MPSVR, zástupcovia kontaktného poracoviska pre 
uplatňovanie Dohovoru o právach občanov so ZP, Zástupcovia UPSVR, VUC, miest a obcí, APZ, sociálnych 
služieb a MVO, zriaďovantelia CHD a CHP 
Odoznelo 5 prezntácií -Stefi Nováková, Milan Mechura, Daniel Kojnok, Anna Šmehilová Viera Záhorcová( 
prezentácie sú v prílohe) 
Prítomní účastníci diskutovali najčastejšie k problémovým okruhom   Novely  Zákona o službách 
zamestnanosti 5/2004 Z.  ktorá je v platnosti od 1.5.2013.  
Pripomenuli si zámery a ciele Novely, tak ako boli uvedené v dôvodovej správe:   
 

• zhodnotenie reálneho  využívania  nástrojov APTP  

• dôraz na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie  

• systém bude zjednodušený  

• zníženie  administratívnej náročnosti pri implementácii APTP.  

 
Diskutované okruhy  v rámci prvých skúseností  prevádzkovateľov CHD a CHP: 

 v ekonomike a hospodárení CHD a CHP sa znížením dotácií zhoršila situácia prevádzkovateľov, hlavne 

nevýrobných predmetov činnosti/ informátor, vrátnica, poradenské služby/ a v CHD, kde pracujú ťažko 

zdravotne postihnutí zamestnanci 

Vecné zdôvodnenie:  
§ 56 na zriadenie CHD a CHP, zmenil sa z obligatórneho na fakultatívny je výrazne nižší 
§ 56a na udržanie OZP v zamestnaní (mzdy) je v tejto forme zrušený 
§ 59 na činnosť pracovného asistenta zostal nárokovateľný a je znížený    
§ 60 na prevádzkové náklady vrátane miezd je teraz veľmi nízky 

 

 v motivácii zamestnávateľov zakladať CHD a CHP  

 - systém poskytovania príspevkov, ich výška a spôsob zúčtovávania sa mení aj v priebehu 
dvojročnej doby zmluvného vzťahu medzi UPSVR a zriaďovateľom  - stabilizovať prostredie 
-interné predpisy jednotlivých UPSVR nie sú zverejnené , čím je znížená miera informovanosti 
smerom k štatutárom CHD, prostredie  je nestabilné 
-príspevok podľa §56 na založenie CHD a CHP nie je motivačný/ refundácia  a administratívna 
náročnosť/ 
- chýbajú vhodné nástroje pre zamestnávanie na otvorenom trhu práce/ aj mimo chránenej práce/, 
ako aj nástroje pre aktivizáciu ,prípravu na prácu, rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikovanosti pre 
znevýhodnené skupiny- medzi trh práce 
-podporiť  proces DI, aktivizáciu ťažko zdravotne postihnutých občanov,  príprava na prácu 
a pracovná rehabilitácia ako nástroje APTP pre dlhodobo nezamestnaných ZŤP občanov, t. č. 
užívateľov pobytových sociálnych služieb 
-prepojiť  poskytovanie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti ako proces podpory klienta na 
ceste za plnou aktivizáciou a participáciou podľa ICF/MKF 
 

 v  uplatňovaní a poskytovaní náhradného plnenia  



– novela zmenila postavenie chránených pracovísk  zriadených FO PO vo vzťahu k náhradnému 
plneniu – diskriminačné opatrenie 

- nie je zverejnený oficiálny postup pre preregistráciu chránených pracovísk na chránené dielne – odporúčame 

zverejniť usmernenie v súlade s informovaním Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a ich aktívnej 

participácie a angažovanosti na danom procese 

 v postavení CHD a CHP v spoločnosti  

– odmietame   paušálne vyjadrenia predstaviteľov  štátu o zneužívaní príspevkov APTP, opakovane 
žiadame adresnú kontrolu na mieste a adresné postihovanie len tých, čo nedodržia zmluvné 
podmienky,  
-k efektívnemu využívaniu príspevkov  APTP prispieva proaktívna politika štátu, oceňovanie a 
zverejňovanie úspešných príkladov dobrej praxe pri zamestnávaní občanov  so ZP 

• v oblasti administratívy  

-neprišllo k adiministratívnemu zjednodušeniu zníženie vypracovania žiadostí  a dokladovania 
podporných dokumentov 
-zákon č. 96/2013 v mnohých prípadoch rozširuje obsahové náležitosti písomnej žiadosti  
-prítomní diskutovali o usmernení zo zmluvy o poskytovaní príspevkov APTP v zmysle nemožnosti  
viaczdrojového financovania – UNSS vyvolala k téme osobné stretnutie so štátnym tajomníkom 
MPSVR(bude informovať prítomných) 

 
Prítomní diskutovali aj o princípoch  a odporúčaniach  pre poskytovanie komplexných  služieb pre plnú 
integráciu klienta nasledovne:  
(odporúčané Radou Európy) 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu nasledovných foriem aktivizácie a plnej participácie:  

 Práca v bežných pracovných podmienkach - OTP- s podpornými nástrojmi Agentúr podporovaného 

zamestnávania 

 Práca v chránenom prostredí pre ľudí ktorých momentálne pracovné kapacity sú limitované 

 Tvorba modifikovaných programov kombinujúcich prvky chráneného zamestnávania v systéme bežného 

trhu práce , medzitrh práce 

 Pre ľudí, ktorí pravdepodobne  nebudú môcť pracovať vytvárať centrá pracovných aktivít, kde im bude 

umožnené vykonávať aktivity nie s ohľadom na produktivitu, ale na rozvoj funkčných , pracovných a 

sociálnych zručností 

 Cieľom je neustále prepojenie ľudí so ZP so všeobecnými službami zamestnanosti, ich prepojenie so 

sociálnymi a zdravotným službami (včasná intervencia, vzdelávanie, profesijná príprava, tranzitné služby, 

praktikum  - DAČ..) 

 Dôraz sa kladie na  udržanie rovnováhy medzi opatreniami zameranými na profesijnú integráciu a na 

finančnú pomoc, tak aby si opatrenia vzájomne neodporovali  

 
 
Zapísali : Viera Záhorcová, Stefi Nováková, Milan Měchura 


