
Analýza financovania 
chránených dielní

Vnútroštátny a európsky pohľad a porovnanie prístupov vybraných krajín v 
EÚ



Vymedzenie pojmu chránená dielňa a 
chránené pracovisko

▪ Prísne posudzovanie splnenia podmienok chránenej dielne
▪ Výlučne zamestnávanie na riadny pracovný pomer
▪ Podmienka špeciálneho prispôsobenia podmienok na 

pracovisku
▪  občan so zdravotným postihnutím musí vykonávať všetku 

svoju činnosť len na chránenom pracovisku
▪ Obmedzenie rozhodovania o udelí statusu chránenej dielne 

v rámci jednotlivých krajov



Prehľad poskytovaných príspevkov podľa 
zákona č. 5/2004 Z. z. v platnom znení

1. Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 

2. Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

3. Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú 
činnosť

4. Príspevok na činnosť pracovného asistenta

5. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo 
chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

6. Príspevky pre Agentúru podporovaného zamestnávania



Zmeny v zákone platné od 1.5.2013

Zrušené príspevky bez náhrady: 
- Príspevok na prípravu na prácu a zaškolenie občana so 

zdravotným postihnutím 
- Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného 

majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, pričom 
tieto náklady nemožno zahrnúť ani pod iné príspevky 



Zmeny v zákone platné od 1.5.2013

Príspevok na zriadenie CHD alebo 
CHP do 1.5.2013

▪ Maximálna výška príspevku - 
výška príspevku v roku 2014 by 
dosiahla pre bratislavský kraj 
sumu 9548 € a pre ostatné kraje 
výšku 11284 €. 

▪ Širšia možnosť využiteľnosti

Príspevok na zriadenie CHD alebo 
CHP po 1.5.2013

▪ Maximálna výška príspevku - 
4340 € (v bratislavskom kraji) a 
5642 € (v okresoch s mierou 
nezamestnanosti vyššou ako 
celoslovenský priemer) 

▪ Len bezprostredne súvisiace 
výdavky so zriadením chránenej 
dielne



Zmeny v zákone platné od 1.5.2013

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v 
zamestnaní

- Zníženie maximálnej výšky príspevku 
- Použiteľnosť sa obmedzila len na úhradu preddavku na poistné 

na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne 
poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy 
zamestnanca so zdravotným postihnutím. 



Zmeny v zákone platné od 1.5.2013

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú 
zárobkovú činnosť 

- Stanovila sa jasná maximálna výška 
- Obmedzila sa použiteľnosť tohto príspevku, ktorý napríklad 

podľa nových pravidiel nemožno použiť na úhradu preddavkov 
na poistné na povinné zdravotné poistenie alebo poistného na 
sociálne poistenie 



Zmeny v zákone platné od 1.5.2013

Príspevok na asistenta do 1.5.2013

Maximálna výška príspevku bola až 
90% z priemernej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve 
Slovenskej republiky za prvý až 
tretí štvrťrok kalendárneho roka, 
ktorý predchádza kalendárnemu 
roku, v ktorom sa uzatvára 
dohoda o poskytnutí tohto 
príspevku

Príspevok na asistenta po 1.5.2013

Maximálna výška príspevku je 40% 
až 70% z priemernej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve 
Slovenskej republiky za prvý až 
tretí štvrťrok kalendárneho roka, 
ktorý predchádza kalendárnemu 
roku, v ktorom sa uzatvára 
dohoda o poskytnutí tohto 
príspevku



Zmeny v zákone platné od 1.5.2013

Príspevok  na úhradu prevádzkových nákladov chránených dielní 
a chránených pracovísk a na úhradu nákladov na dopravu

- Podstatná zmena sa týka najmä toho, že plná výška príspevku 
bola naviazaná výhradne na toho zamestnanca, ktorý pracuje 
na ustanovený pracovný čas (teda 40 hodín týždenne), inak sa 
príspevok pomerne kráti podľa rozsahu pracovného úväzku. 



Právna úprava na úrovni EU – základný 
rámec

V zmysle čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej 
len „ZFEÚ“) sa zakazuje poskytovanie štátnej pomoci, 
ktorá bráni hospodárskej súťaži alebo narušuje, alebo 
obmedzuje hospodársku súťaž, ak nepriaznivo 
ovplyvňuje obchod medzi členským štátmi EÚ; 
predstavuje hrozbu obmedzenia súťaže v dôsledku 
zvýhodnenia určitých podnikateľov alebo výroby 
určitého tovaru alebo poskytovania určitých služieb 
podnikateľovi, ak nepriaznivo ovplyvňuje obchod medzi 
členskými štátmi EÚ. 



Právna úprava na úrovni EU – výnimky 
zo zákazu štátnej pomoci

Nariadenie o tzv. skupinových výnimkách upravuje dve 
relevantné skupiny výnimiek: 

1. Pomoc na zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím 
– do 75% oprávnených nákladov

2. Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených 
so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím  
- do 100% oprávnených výdavkov 

Maximálny strop je 10 mil. € na jeden podnik.



Právna úprava na úrovni EU – výnimky 
zo zákazu štátnej pomoci

Nariadenie o pomoci de minimis

- Podľa tohto nariadenia je pomoc de minimis pomocou, ktorá je od 
oznamovacej a schvaľovacej procedúry pred Komisiou oslobodená, ak 
nepresiahne výšku 200 000 eur za tri fiškálne roky (s výnimkou podnikov 
pôsobiacich v sektore cestnej dopravy, kde je strop 100 000 eur). 

- Tento strop pomoci sa používa bez ohľadu na formu pomoci alebo 
sledovaný účel. 



Kumulácia pomoci poskytnutej v rámci 
skupinových výnimiek a pomoci de minimis

▪ V zásade je možná za podmienky, že tomu istému podniku 
nie je preplácaných viac ako 100% oprávnených nákladov 
určených nariadením o skupinových výnimkách 
▪ V podmienkach právnej úpravy v Slovenskej republike 

zložitá, lebo podmienky získania a čerpania príspevkov sa 
nekryjú s oprávnenými výdavkami podľa príslušného 
nariadenia o skupinových výnimkách a to v 3 základných 
aspektoch



Oprávnené náklady podľa nariadenia o 
skupinových výnimkách

Oprávnené náklady sú:
▪ A) náklady na úpravu priestorov;
▪ B) náklady na zamestnávanie zamestnancov výlučne na čas venovaný pomoci 

pracovníkom so zdravotným postihnutím a náklady na odbornú prípravu takýchto 
zamestnancov týkajúcu sa pomoci pracovníkom so zdravotným postihnutím;

▪ C) náklady na úpravu alebo získanie vybavenia alebo na získanie a validáciu softvéru pre 
pracovníkov so zdravotným postihnutím vrátane upravených alebo pomocných 
technologických zariadení, ktoré sú dodatočnými nákladmi k nákladom, ktoré by 
príjemca pomoci znášal, keby zamestnal pracovníkov, ktorí nie sú zdravotne postihnutí;

▪ D) náklady priamo spojené s dopravou pracovníkov so zdravotným postihnutím do 
miesta práce a na činnosti súvisiace so zamestnaním;

▪ E) mzdové náklady za hodiny, počas ktorých je pracovník so zdravotným postihnutím na 
rehabilitácii;

▪ F) ak príjemca pomoci poskytuje chránené zamestnanie, náklady na výstavbu, inštaláciu 
alebo modernizáciu výrobných jednotiek príslušného podniku a akékoľvek 
administratívne náklady a náklady na dopravu, za predpokladu, že sú priamym 
dôsledkom zamestnávania pracovníkov so zdravotným postihnutím.



Oprávnené výdavky príspevku na prevádzku 
chránenej dielne a chráneného pracoviska

a) nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, 
b) náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná 
chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ, 
c) náklady na palivo a energiu, 
d) vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, 
e) náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb, 
f) náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na 
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom 
za zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, 
g) náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené 
pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej 
dielne alebo chráneného pracoviska, 
h) náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie 
vlastní zamestnávateľ, 
i) náklady súvisiace so zabezpečením administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.



Oprávnené náklady pri príspevku na 
zriadenie chránenej dielne

▪ Za náklady na zriadenie pracovného miesta podľa prvej vety sa považujú 
náklady, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej 
činnosti občana so zdravotným postihnutím a súvisia so zriadením tohto 
pracovného miesta. 



Zamestnávanie osôb so zdravotným 
postihnutím v iných krajinách

Štruktúra podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím je približne rovnaká vo 
všetkých skúmaných krajinách a pozostáva z 

- príspevku na prispôsobenie pracovného miesta pre osobu so zdravotným postihnutím 
(a to aj pre zamestnávateľa aj pre SZČO), 

- príspevku na mzdu pre zamestnávateľa zamestnávajúceho osobu so zdravotným 
postihnutím 

- Príspevku na náklady na pracovného asistenta pre zamestnanca so zdravotným 
postihnutím. 

Najefektívnejšie sa však darí v jednotlivých krajinách zaraďovať osoby so zdravotným 
postihnutím na reálny trh práce vtedy, keď sa im darí efektívne pracovať s jednotlivcami, 
tj. keď investujú finančné prostriedky do poradenstva a mentoringu samozrejme pri 
aplikovaní efektívnych nástrojov na zosúladenie požiadaviek zamestnávateľov s 
možnosťami osôb so zdravotným postihnutím efektívne sa zapojiť do pracovného 
procesu. 



Ďakujem za pozornosť 
a teším sa na 

podnetnú diskusiu. 


