
 

 

 
 

 

 

 

NÁRODNÝ PROJEKT  

 

PODPORA ZAMESTNÁVANIA OBČANOV 

 SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM - 4 

 
 

 

Názov Operačného programu:   Ľudské zdroje  

Miesto realizácie projektu:   Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,  

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, 

Košický kraj 

 

Trvanie projektu:    od 01.10.2019 do 30.11.2023 

Výška nenávratného finančného príspevku:         25 000 000,00 EUR 

 

Kontaktné údaje:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska 8, 812 67 Bratislava   

www.upsvr.gov.sk 

 

 

Občania so zdravotným postihnutím predstavujú špecifickú skupinu znevýhodnených občanov, ktorí sú 

často odkázaní na pomoc a podporu okolia.  

Znevýhodnenie vyplývajúce zo  zdravotného postihnutia obmedzuje prístup takéhoto občana k rôznym 

pracovným príležitostiam, čo má dopad na ich ťažšie uplatnenie sa na trhu práce. Práve táto skutočnosť 

je jedným z dôvodov, prečo prichádza k podpore občanov so zdravotným postihnutím 

a zamestnávateľov formou poskytovania príspevkov, ktoré umožňujú vytvoriť podmienky pre 

uplatnenie tejto cieľovej skupiny.  

 

 

Cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným 

dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby.  

 

 

Cieľová skupina projektu  
• znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (občan so zdravotným postihnutím) 

• zamestnanec 

• samostatne zárobkovo činné osoby 

• zamestnávateľ 

 

 

Hlavná aktivita projektu  
Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím vrátane podporovaného zamestnávania 

 



 

 

 
 

Realizácia projektu podporí zlepšenie predpokladov integrovať občanov so zdravotným postihnutím do 

pracovného procesu. Projekt prispeje k nadobudnutiu, rozvoju a udržaniu pracovných návykov občanov 

so zdravotným postihnutím a prispeje k zníženiu rizika chudoby tejto cieľovej skupiny.  

 

V rámci realizácie projektu sú uplatňované nástroje aktívnej politiky trhu práce podľa zákona o službách 

zamestnanosti na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktoré svojim zameraním 

prispievajú k:  

 

•   zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest u zamestnávateľov v rámci chránených dielní 

 a chránených pracovísk;  

•    podpore zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím vytváraním pracovných miest;  

•   zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre občanov so zdravotným 

 postihnutím;  

•   zvýšeniu záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu s 

 úradmi pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím;  

•   podpore udržania občanov so zdravotným postihnutím v zamestnaní alebo na pracovných miestach 

 zriadených v chránených dielňach alebo chránených pracoviskách;  

•    podpore vykonávania alebo prevádzkovania a udržania SZČ občanov so zdravotným postihnutím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 4 

 sa realizuje vďaka podpore  

z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

   
  www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.upsvr.gov.sk 

www.ludskezdroje.gov.sk 

http://www.esf.gov.sk/

