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Štruktúra prezentácie tematického bloku:

Agenda integrácie osôb so zdravotným postihnutím 

na trh práce vo výskumoch IVPR (a jeho 

inštitucionálnych predchodcov)

Poznatky z empirických prieskumov:

• Podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v 

optike zamestnávateľskej sféry

• Ústretovosť služieb poskytovaných úradmi PSVR k občanom so 

zdravotným postihnutím 

• Celoživotné vzdelávanie občanov so zdravotným postihnutím



Agenda integrácie osôb so zdravotným postihnutím 

vo výskumoch IVPR

Fenomén zdravotného postihnutia,  postavenie jeho nositeľov na 

trhu práce a životné podmienky osôb so zdravotným 

postihnutím - tradičné témy sociálneho výskumu

Výskumný ústav práce, sociálynch vecí a rodiny:

• 1991,1995, 1998 - opakované empirické prieskumy 

nezamestnanosti - analýza faktorov ovpyvňujúcich stratégie 

nezamestnaných, zdravotné postihnutie ako faktor 

znevýhodnenia na trhu práce a prolongácie nezamestnanosti 

• 1999 - skúmanie marginalizačných rizík osôb so zdravotrným 

postihnutím - sociodemografická analýza  evidovaných 

nezamestnaných so zdravotným postihnutím

• 2002 - identifikácia faktorov diskriminácie v prístupe k 

zamestnaniu - zdravotné postihnutie ako činiteľ redukcie šancí 

na trhu práce



Pokračovanie

Inštutút pre výskum práce a rodiny:

2006 - mapovanie súčinnosti subsystémov sociálnej ochrany na 

zlepšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti občanov so 

zdravotným postihnutím (1.etapa)

V rámci partnerstva v projekte IS Equal “ Systém integrovaného 

zamestnávania a rekvalifkácie slabozrakých a nevidiacich ľudí” 

(SIZAR):

2006 - analýza postavenia slabozrakých a nevidiacich ľudí na trhu 

práce na základe  empirických výskumov na vzorke pracujúcich 

osôb so zrakovým handicapom a na vzorke evidovaných 

uchádzačov o zamestnanie s funkčnou poruchou zraku  

2007- analýza postojov zamestnávateľskej sféry k pracovnej sile so 

zdravotným postihnutím a postupov uplatňovaných pri 

zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím na základe 

empirického výskumu na reperezntatívnej vzorke 

zamestnávateľov 

2007 - analýza ustretovosti služieb poskytovaných úradmi PSVR k 

občanom so zdravotným postihnutím



Podpora zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím v optike zamestnávateľske sféry

• Povinnosti zamestnávateľov v kontexte súčasnej 

legislativy trhu práce 

• Rámcová charakteristika empirického výskumu

• Vybrané výskumné zistenia

• Ako ďalej v integrácii občanov so zdravotným 

postihnutím na trh práce:námety 

zamestnávateľov 



Zamestnávateľská sféra ako adresát opatrení na podporu 

zamestnanosti a zamestnateľnosti osôb so zdravotným handicapom 
 

Zákonník práce: 
§66- zvýšená ochrana zamestnanca so 

ZP pred výpoveďou, na platnosť 

výpovede sa vyžaduje súhlas ÚPSVR 

§§158,159- tvorba vhodných 

pracovných podmienok pre 
zamestnanca so ZP, starostlivosť 

o zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnanca so ZP  a zabezpečenie 

pracovnej rehabilitácie  zamestnanca 

so ZP 

Zákon č5/2004 Z.z. 

o službách zamestnanosti: 
§ 63- povinnosť zamestnávať 

občanov so ZP v počte 3,2% 

z celkového počtu zamestnancov 

§64 – zadávanie zákaziek na účely 

plnenia povinného podielu 

zamestnávania občanov so ZP 

(náhradné plnenie ) 

§65- odvod za neplnenie povinného 

podielu zamestnávania občanov so 

ZP 

Zamestnávateľská 

sféra 

(podniky 

a organizácie 

verejného 

a súkromného 

sektora) 

Aktívne opatrenia na 

podporu zamestnávania 

občanov so ZP: 
 Príspevok na zriadenie 

chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska 

 Príspevok na činnosť 

pracovného asistenta 

 Príspevok na úhradu 

prevádzkových nákladov 

chránenej dielne a chráneného 

pracoviska a na úhradu 

nákladov na dopravu 

zamestnancov 



Rámcová charakteristika empirického výskumu

 Ciele:

 percepcia zamestnávateľmi fenoménu zdravotného postihnutia 

z hľadiska jeho zlučiteľnosti s výkonom pracovnej činnosti

 identifikácia  inhibitorov zamestnávania občanov so ZP

 zmapovanie “stratégie” zamestnávateľov pri plnení povinností v 

oblasti zamestnávania občanov so ZP

 zmapovanie postupov uplatňovaných zamestnávateľmi pri 

rozvoji kvalifikácie zamestnancov so ZP

 Charakteristika výberovej vzorky:

 250 zamestnávateľských subjektov zamestnávajúcich viac ako 

20 zamestnancov (tuzemských, zahraničných a medzinárodných)

 Reprezentativita: odvetvová štruktúra, počet zamestnancov a regionálné 

rozloženie

 Štruktúra: 

78%-spol.s r.o. a  akciové spoločnosti; 22%- výrobné družstva, rozpočtové org., 

príspevkové org., fyzické osoby 

42%-odvetvie služieb, 22,4% -odvetvie priemyslu, 14,4%-verejné služby,12,4%-

poľnohospodárstvo, 8,8%-stavebníctvo



Vybrané výskumné zistenia

Prax plnenia povinností zamestnávania občanov so ZP:

 56% - zamestnáva občanov so ZP 

 20,4%- odvádza odvod za neplnenie povinnosti 

 10,4% - volí náhradný spôsob plnenia (zadávanie zákazky)

 13,2% - kombinuje existujúce zákonné možností

Zdravotné postihnutie verzus výkon pracovnej činnosti:

 85% - zdravotný handicap nie je prekážkou pre výkon pracovnej 

činnosti, ale!!!

 60%- podmieňuje túto zlučiteľnosť druhom a stupňom 

zdravotného postihnutia

 25% - nepodmieňuje výkon pracovnej činnosti druhom a 

stupňom zdravotného handicapu

 abstraktná verzus praktická rovina - konfrontácia s výsledkami 

kontrolnej otázky (konkrétny druh ZP verzus konkrétna  

pracovná činnosť u zamestnávateľa) - zdravotný handicap 

(telesný, mentálny, zrakový, sluchový, psychický, kombinovaný) 

je problemový až veľmi probelémový z pohľadu výkonu práce v 

organizácii zamestnávateľa



Pokračovanie 

Inhibitory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

(v poradí žávažnosti vplyvu na motiváciu zamestnávateľov):

 zabezpečenie bezbariérového prístupu na pracovisko

 adaptácia pracovného miesta

 finančné náklady spojené s úpravou vstupu na pracovisko a s 

adaptáciou pracovného miesta

 obavy z možnej častej neprítomnosti zamestnanca so ZP na 

pracovisku zo zdravotných dôvodov 

 obavy o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci u zamestnanca 

so ZP

 zaškolenie zamestnanca so ZP na výkon práce 

 sociálna komunikácia zamestnanca so ZP s ostatnými 

zamestnancami 

Výrazná prevalencia vnímania ako významných inhibitorov 

faktorov súvisiacich s úpravou pracovnéhéo miesta a s 

financovaním nákladov spojených s touo úpravou u malých 

zamestnávateľov.



Aktívne opatrenia na podporu zamestnávania 

občanov so ZP: stav využívania a súvislosti

Paradox: 

 Relatívne vysoká úroveň informovanosti zamestnávateľov o 

existujúcej schéme aktívnych opatrení na trhu práce určených 

na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 

 Nízka úroveň využívania nástrojov aktívnej politiky trhu práce 

 Nástroje aktívnych opatreni na trhu práce vo väčšej miere 

využívajú veľké zamestnávateľské subjekty a privátny sektor

Príčiny:

 vysoká administratívna náročnosť 

 nedostatočná  úroveň súčinnosti poskytovateľov verejných 

služieb zamestnanosti  a zamestnávateľskej sféry (len necelá 

pätina zamestnávateľských subjektov bola oslovená úradmi 

PSVR vo vecí zamestnávania občana so ZP)

 nízka úroveň kooperácie zamestnávateľskej sféry s ostatnými 

kľúčovými “hráčmi” 



Ako ďalej v integrácii občanov so zdravotným 

postihnutím na trh práce:námety zamestnávateľov

Nástroje finančnej povahy:

 dotovanie miezd zamestnancov so ZP na krytie zníženej 

produktivity práce- uprednstňujú najmä malé a stredné tuzemské 

zamestnávateľské  subjekty v odvetví poľnohospodárstva 

 zníženie odvodov do fondov sociálneho poistenia -
preferujú najmä veľké tuzemské zamestnávateľské subjekty  v odvetví 

priemyslu

 práca na skúšku (job trail) - favorizujú najmä veľké 

zahraničné zamestnávateľské subjekty

Nástroje nefinančnej povahy:

 systematický dialóg so zamestnávateľskou sférou s využitím nástrojov 

informačnej stratégie  



Resumé

• Pozitívne postoje zamestnávateľov k zdravotnému postihnutiu a 

k systému podpory zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím sú vo výraznej miere determinované ich osobnou 

skúsenosťou, akceptáciou, poznaním a porozumením tohto 

fenoménu. 

• Preto aktívne pôsobenie na zamestnávateľov prostredníctvom 

diverzifikovanej škály nástrojov (elektornické a tlačové médiá, 

vytvorenie osobitného informačného portálu, cielené podujatia, 

reklamné kampane, šírenie príkladov dobrej praxe atď.) s 

cieľom eliminácie existujúcich stereotypov považujeme za jeden 

z kľúčových faktorov tvorby ústretového prístupu 

zamestnávateľov k zamestnávaniu občanov so zdravotným 

postihnutím 


