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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
Zamestnávanie občanov so zdravotným znevýhodnením na trhu práce: 

Skúsenosti a vízie alebo 15 rokov Radničkiných trhov 
 

PROGRAM 
  

Štvrtok 24. septembra 2015 , Premium Business Hotel Bratislava 

8.30 - 9.00   Registrácia 
 
9.00 - 9.15   Otvorenie konferencie 
 

 Viera Záhorcová (OZ Inklúzia, APZ  n. o.) 

 Zuzana Polačková (Nezisková organizácia EPIC ) 

 Patrícia Jariabková  a  Juraj Šuster – moderátori konferencie 
 
OZ Inklúzia a Nezisková organizácia EPIC (ďalej len EPIC) sú si od vzniku 
EPIC-u na Slovensku vzájomnou oporou.  Aktuálne spolu realizujú pilotné 
overenie modelu SWS, teda „Systému adekvátnej mzdy“. EPIC sa teší, že 
svoj rešpekt voči aktivitám OZ Inklúzia a APZ n.o. môže vyjadriť i formou 
spolupráce na tejto konferencii.   

     
 
9.15 - 9.45   Radničkiné trhy – príbeh dlhý 15 rokov 
 

 Viera Záhorcová  (OZ Inklúzia) 
 
Radničkine trhy majú 15 rokov. Čo sa za tento čas dosiahlo, akú úlohu 
zohrali pri otváraní tém súvisiacich so zamestnávaním ľudí so zdravotným 
znevýhodnením? S akou ambíciou pred 15 rokmi vznikali? 

 
 
9.45 - 10.45   Od chránenej dielne k otvorenému trhu práce (panelová diskusia) 

 
 Silvia a Tamara Volkové, CHD Dve sestry, Bratislava 

Podpora budovania nezávislosti zamestnankyne – cesta od DSS 
k otvorenému trhu práce 

 

 Jana Mareková, CHD Impulz, Bratislava 
Marketingové stratégie v programe rozvoja CHD 
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 Juraj Šuster, Petra Vršanská, Martin Príkopský , CHD Radnička,   
Bratislava  
Možnosti kariérneho rastu v CHD a naša cesta na otvorený trh 
práce 

 

 Martin Palič, Peter  Janotka, Mc Donald Bratislava 
Prečo zamestnávame ZPO na otvorenom trhu práce? 

 
Úspešné zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením na 
otvorenom trhu práce je najvyššou ambíciou mnohých z nás. Aký je pohľad 
zamestnávateľov na túto problematiku, v čom vidia oni najväčšie 
prekážky, čo je pre nich hlavnou motiváciou? 
 

10.45 - 11.00   Prestávka  
 
11.15 - 12.15  Sieťovanie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti: 

„Sme pripravení pracovať a chceme pracovať!“ (panelová diskusia) 
 

 Ľudmila Polakovičová, Daniel Martinec, Podporný kruh, 
Slovensko 
Pracujeme na zákazkách - príprava na zamestnanie 
v rehabilitačnom stredisku Podporný kruh, Bratislava 

 

 Silvia Osičková, IZAP Slunečnice, Česká republika 
Pracovno – socializačné  aktivity ZPO ako nástroj začlenenia do 
komunity – Program PYRAMÍDA 

 

 Ján Šrenkel, CSS Osadné, Slovensko 
Naša cesta v Zátiší od ergoterapie a pracovnej terapie k  
dobrovoľníctvu a podporovanému zamestnávaniu 

 
Ľudia so zdravotným postihnutím majú rovnaké sny a túžby ako tí bez 
zdravotného postihnutia. Cestou k ich naplneniu je často plnohodnotná 
a zmysluplná práca a pravidelná mzda. Aký je odkaz tých, ktorým sa 
takúto prácu podarilo získať i napriek svojmu zdravotnému postihnutiu?  
 

12.15 - 13.30   Obed 
 
13.30 - 15.15   Ďalšie možnosti pre zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí  
   s postihnutím 
 

 Kasy Chanbers, Anglicare, Austrália 
NDIS (National Disability Insurance Scheme) 
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 Maria Egger, FAB - Združenie pre podporu práce a zamestnanosti,  
Rakúsko 
Personálny lízing v podporovanom zamestnávaní  
 

 Viera Záhorcová, Slovenská únia podporovaného zamestnávania 
Systém adekvátnej mzdy – prvé skúsenosti so Slovenska 

 
V zahraničí je aktuálne realizovaných viacero modelov podpory 
zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Väčšina z nich stavia na 
základoch podporovaného zamestnávania, viaceré môžu byť inšpiráciou aj 
pre nás. Či už vyzdvihovaná „NDIS schéma“ v Austrálii, ktorá je 
v medzinárodnej diskusii považovaná za model aj pre ďalšie krajiny, alebo 
menej ambiciózny (o to viac realizovateľný) nápad personálneho lízingu 
v podporovanom zamestnávaní v Rakúsku. 
 

15.15 - 15.30   Prestávka  
 
15.30 - 17.00   Paralelné workshopy 

 
Workshop 1: Marketing chránených dielní – cesta k úspechu? 
 
o Aron Jakab, Fruit of Care, Maďarsko 
o Peter Svetina, Premiki, Slovinsko 
o Robert Slovák, prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska 
 
Fruit of Care prevádzkuje jeden z najväčších on-line portálov, ktorý 
predáva produkty chránených dielní. Premiki vstúpilo na novú pôdu 
zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorým je turizmus. 
Obe organizácie sú úspešné a vytvárajú množstvo pracovným príležitostí 
pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Prečo sú také úspešné? Je to „len“ 
dobrý produkt alebo aj dobrý marketing? Odpovede na tieto i ďalšie 
otázky prinesie marketingový expert z komerčného prostredia. 

 
Workshop 2: Verejné obstarávania – doposiaľ nevyužitá príležitosť pre 
zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením 

 
o Václav Kůs, právny zástupca mestskej časti Praha 12, ČR 
o Jaroslav Kračún, Európska komisia, Riaditeľstvo pre  vnútorný trh 
o Zuzana Polačková, Nezisková organizácia EPIC, Slovensko 
 
Verejné obstarávanie je na Slovensku aktuálne viac komplikáciou 
a „strašiakom“ než vhodným nástrojom pre lepšie riadenie vecí verejných, 
či nástrojom pre získanie pridanej hodnoty pri realizovaných aktivitách. 
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Nevyužitou a málo známou príležitosťou je uplatňovanie tzv. sociálneho 
aspektu vo verejnom obstarávaní. V zahraničí pomerne obľúbený 
a populárny nástroj pre tvorbu pracovných príležitostí pre ľudí 
znevýhodnených na trhu práce, má svoj potenciál i v našom prostredí. 
Dôkazom je napr. skúsenosť z Prahy 12, kde upratovacie služby pre mesto 
dlhodobo zabezpečujú domovy sociálnych služieb alebo skúsenosť 11 obcí 
na Slovensku, kde prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo 
verejnom obstarávaní vzniklo 29 pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných ľudí na otvorenom trhu práce. Nezabúdajme na 
zákonom stanovenú možnosť priameho zákazkovania chránených dielní 
i nad rámec povinného náhradného plnenia.  
 
Workshop 3: Spolupráca so zamestnávateľmi na otvorenom trhu práce  
 
o Michaela Hemmerová, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s , ČR 
o Petra Poláková, Agentura Mana, Slovensko / Alanus Hochshule,  

Nemecko 
 

Spolupráca so zamestnávateľmi na otvorenom trhu práce alebo 
oslovovanie podnikateľských subjektov, ktoré môžu od chránených dielni 
nakupovať je pre ľudí zo sociálneho sektora často výzvou. V zahraničí však 
existujú osvedčené modely, ktoré môžu byť ľahko prenesené i na 
Slovensko. Účastníci workshopu budú mať príležitosť získať inšpiráciu, 
vyskúšať si ako naplánovať obchodné raňajky so zástupcami 
podnikateľského sektora a ako zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi 
zamestnancami bez a so zdravotným postihnutím.  

 
17.00 - 17.30   Ukončenie a čaša vína  
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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
Zamestnávanie občanov so zdravotným znevýhodnením na trhu práce: 
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INFORMÁCIE ku konferencii 
 

Registrácia  

Na konferenciu sa môžete registrovať vyplnením údajov cez online prihlášku, alebo zaslaním 

emailu na adresu eva.o@epic-org.eu, prípadne telefonicky: 02 / 5910 4280 najneskôr do 

pondelka 21. 9. 2015.  

Pri prihlasovaní emailom alebo telefonicky je potrebné uviesť svoje meno, organizáciu, ktorú 

zastupujete, prípadne špecifické požiadavky na stravu (vegetariánska strava, bezlepková strava) 

a prípadne iné špecifické požiadavky z dôvodu zdravotného obmedzenia. 

Účasť na konferencii je bezplatná. Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie a obed. 

 

Jazyk konferencie 

Konferencia bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku, simultánne tlmočenie do/z 

slovenského jazyka je zabezpečené. 

 

Miesto konania 

Premium**** Business Hotel Bratislava 

Priekopy 20/A  

Bratislava – Ružinov 
 
http://www.hotel-premium.sk/sk/premium-business-hotel-bratislava.html  

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1fz3iurcCySQDdqd-p1oaSmnE265hgp8isUc0YDxSazY/viewform?usp=send_
mailto:eva.o@epic-org.eu
http://www.hotel-premium.sk/sk/premium-business-hotel-bratislava.html
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Ako sa na konferenciu dostanete z Hlavnej stanice (ŽSR) 

Po príchode na Hlavnú stanicu je potrebné si zakúpiť  v novinovom stánku alebo automate 

neprestupný lístok v hodnote 0,70 EUR a nastúpiť na autobus s číslom 61 (smer Letisko Milana 

Rastislava Štefánika). Vystúpite na zastávke „Bajkalská“ (6 zastávok) a zhruba 10 minútovou 

chôdzou sa dostanete na miesto konania - Premium Business Hotel Bratislava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa na konferenciu dostanete z Autobusovej stanice 

Po príchode na Autobusovú stanicu je potrebné si zakúpiť v novinovom stánku alebo automate 

neprestupný lístok v hodnote 0,70 EUR a nastúpiť na autobus s číslom 50 (smer Nové Mesto, OD 

Slimák). Vystúpite na zastávke „Slovanet“ (5 zastávok) a zhruba 5 minútovou chôdzou sa 

dostanete na miesto konania Premium Business Hotel Bratislava. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


