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• Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti 

• Novela č. 96/2013 Z.z.  

• účinnosť od 1. mája 2013 



Zásadné zmeny: 

- definícia chránenej dielne 

- právomoci Výboru pre otázky 
zamestnanosti



Zásadné zmeny 

Príspevok na zriadenie CHD / CHP 

Príspevok občanovi so ZP na SZČ 
- z nárokovateľných na nenárokovateľné 
- zníženie max. výšky o 50 až 65 % 
- obmedzenie uznávaných druhov nákladov



Počet občanov so ZP v CHD / CHP  
2015  8 877  

Počet zrušených prac. miest v CHD / CHP  

2014 / 2015  1 914  

od 1.5.2013 do 31.12.2013   600  

Veľmi ťažko zistiteľné, údaje je treba  
chápať len ako približné 



Príspevok na zriadenie CHD / CHP (§ 56 zákona) 
Počet dohodnutých a obsadených PM 

    dohodnuté PM  obsadené PM 

2010    1 718    1 631 
2011    2 234    2 025 
2012    2 225    2 026  
2013    1 487    1 710  
2014       315                       278



Príspevok občanovi so ZP na SZČ (§ 57 zákona) 
Počet dohodnutých a obsadených PM 

    dohodnuté PM  obsadené PM  

2010     602    599  
2011     541    523  
2012     504    536 
2013     265    296 
2014                               88                        91



Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/
CHP (§ 60 zákona) 

Počet priznaných príspevkov pre zamestnávateľov.  

   Celkovo  nad 70 %   do 70 % 

2010   14 906  4 412 (29,6 %)  10 494  
2011   17 340 5 414 (31,2%) 11 926  
2012   20 691 7 342 (35,5%) 13 349  
2013   23 138  8 090 (35,0%) 15 048  
2014   25 022  9 748 (39,0%) 15 274 



Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov 
CHD / CHP (§ 60 zákona) 

Počet poskytnutých príspevkov SZČO  

   Celkovo  nad 70 %   do 70 % 
2010   2 938  1 023   1 915  
2011   3 546  1 261   2 285  
2012   3 360  1 319   2 041  
2013   4 098  1 568   2 530  
2014   4 532  1 753   2 779 



Financovanie podpory zamestnávania OZP 

1. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 
z 18. decembra 2013 o uplatňovaní 
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie na pomoc de minimis  

2. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným 
trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 



De minimis  

maximálna suma pomoci jednému subjektu 
nesmie v priebehu troch  fiškálnych rokov 
prevýšiť sumu 200 000 eur 

De minimis – problémy 
- definícia subjektu vykonávajúceho hospodársku 
činnosť 

- do výšky poskytnutej pomoci sa započítavajú 
i príspevky na podporu zamestnávania osôb so 
ZP



Poskytovanie štátnej pomoci podľa nariadenia Komisie  
(EÚ) č. 651/2014 dovoľuje: 

-   úhradu mzdových nákladov do výšky 75 % 
- kompenzáciu dodatočných nákladov do 100%, ktorými 

sú: 

a. náklady na úpravu priestorov 
b. náklady na zamestnancov poskytujúcich pomoc 

zamestnancovi so ZP 
c. náklady na úpravu alebo získanie vybavenia alebo na 

získanie softwéru 

- ak príjemca pomoci poskytuje chránené zamestnanie, 
náklady na výstavbu, inštaláciu alebo modernizáciu 
výrobných jednotiek príslušného podniku



Porovnanie nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 651/2014 s právnou úpravou v SR 

- chránené zamestnanie v. CHD / CHP 
- až na prísp. na pracovného asistenta 

vyžaduje právna úprava SR zriadenie CHD 
/ CHP 

- úhrada prevádzkových nákladov v širšom 
rozsahu 

- úhrada nákladov i pre SZČO so ZP



Terminológia podľa nariadenia Komisie (EÚ) 
č.  651/2014 

Rozdielna úroveň pomoci  

• znevýhodneným osobám (čl. 2 ods. 3) 
• osobám so zdravotným postihnutím (čl. 2 ods. 4) 
• Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov 

vo forme mzdových dotácií (čl. 32) 
• Pomoc na kompenzáciu nákladov na pomoc 

poskytovanú znevýhodneným pracovníkom (čl. 35)



• Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so 
zdravotným postihnutím vo forme mzdových 
dotácií (čl. 33) 

• Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov 
spojených so zamestnávaním pracovníkov so 
zdravotným postihnutím (čl. 34) 

• Podľa nariadenia 651/2014 je chránené 
zamestnávanie definované v čl. 2 ods. 100 takto: 

• „100. „chránené zamestnanie“ je zamestnanie v 
podniku, kde najmenej 30 % pracovníkov je 
zdravotne postihnutých.“



Zamestnávanie na otvorenom trhu a chránené 
zamestnávanie 

Dodatočnú podporu podľa čl. 34, ods. 2, písm. f) je možné 
poskytovať len chránenému zamestnávaniu (čl. 2 ods. 
100)   

Všetka podpora pracovníkov so zdravotným postihnutím, 
s výnimkou podpory podľa čl. 34 ods. 2 písm. f),  je 
podporou na otvorenom trhu práce. 

Legislatíva SR ju označuje ako zamestnanie na chránenom 
pracovisku. 

Rozdiely v štatistikách.



Ďakujeme za pozornosť 

Branislav Mamojka, mamojka@nrozp.sk 
Milan Měchura, mechura@unss.sk
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