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Zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím 
(súčasný stav a ako ďalej) 

Workshop spojený s diskusiou organizovaný Janou Žitňanskou, poslankyňou Európskeho parlamentu 
26. jún 2015 - Informačné centrum Európskeho parlamentu v Bratislave 

 

PROGRAM 
 

09:00 – 09:15 Otvorenie 
Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu (EKR) 
podpredsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 
členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 
09:15 – 09:35 Dopady novely zákona o službách zamestnanosti na zamestnávanie ľudí so 
zdravotným postihnutím 
Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike 
Milan Měchura, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

 
09:35 – 09:55 Prepojenie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti 
Viera Záhorcová, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. 

 
09:55 – 10:10 Ako sa to dá - príklad dobrej praxe zamestnania ľudí so zdravotným 
postihnutím 
Martin Palič, McDonald´s, Bratislava 

 
10:10 – 10:40 Diskusia po prvom bloku  
 
10:40 – 11:10 Prestávka a občerstvenie 
 
11:10 – 11:25 Úskalia veľkej chárnenej dielne 
Milan Štefanka, chránená dielňa ZEDKO, s.r.o., Banská Bystrica 

 
11:25 – 11:40 Úskalia malej chárnenej dielne 
Anna Paulovičová, Eva Horňanská, chránená dielňa Kaviareň Zrnko, Bratislava 

 
11:40 – 12:00  Financovanie chránených dielní – komparácia situácie v SR a vo vybraných 
štátoch EÚ  
Katarína Batková, právnička, autorka analýzy zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím v EÚ 

 
12:00 - 12:30 Diskusia po druhom bloku  
 
12:30 – 12:45 Záver 
Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu (EKR) 
podpredsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 
členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 
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Branislav Mamojka 
Je predsedom Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska a podpredsedom Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Vyštudoval teoretickú fyziku na prírodovedeckej fakulte UK a získal 
vedeckú hodnosť kandidát matematicko-fyzikálnych vied. Profesne sa okrem iného venuje sprístupňovaniu 
informácií a IKT nevidiacim a slabozrakým a ich výcviku pre prácu s IKT. Aktívne sa angažuje v oblasti politiky 
zdravotného postihnutia pri presadzovaní lepších životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím 
na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Istý čas pôsobil aj ako člen predsedníctva Európskeho fóra 
zdravotného postihnutia. 
 

Milan Měchura 
Je členom Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť ako zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím. V súčasnosti pôsobí ako 
metodik pre sociálne a právne poradenstvo v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aktívne sa angažuje 
v oblasti tvorby politiky zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím. Zásadne sa podieľal na 
pripomienkovaní novely zákona o službách zamestnanosti. 
 

Viera Záhorcová 
Je zakladateľkou prvej Agentúry podporovaného zamestnávania na Slovensku, ktorá  vznikla v roku 1999 v 
rámci projektu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Aktívne spolupracuje s Úradmi práce 
sociálnych vecí a rodiny v regióne pri začleňovaní osôb so zdravotným postihnutím na trh práce a do 
spoločnosti. V rámci rozsiahlej projektovej činnosti spolupracuje s mnohými zahraničnými partnermi vo Veľkej 
Británii, Rakúsku, Taliansku, Holandsku, Švédsku a ČR. Vytvorila Štandardy kvality podporovaného 
zamestnávania. Aktívne sa angažuje v oblasti tvorby politiky zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím. 
Stála pri zrode zákona o službách zamestnanosti. Pôsobí ako členka Výboru SocioFóra (nezávislej platformy 
sociálnych MNO). 
 

Martin Palič 
Je vedúcim reštaurácie McDonald´s na námestí SNP 14 v Bratislave, ktorú prevádzkuje spoločnosť Reston s.r.o. 
Počas svojho dvadsaťročného pôsobenia v niekoľkých zariadeniach McDonald´s v Bratislave, rozbiehal projekt 
zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, v spolupráci s Agentúrou podporovaného zamestnávania, v 
prevádzkach tejto spoločnosti. V súčastnosti pod jeho vedením pracujú štyria kolegovia s ťažkým zdravotným 
postihnutím, vrátane prvého takto začleneného mladého muža z roku 1999. 
 

Milan Štefanka 
Je konateľ veľkej chránenej dielne ZEDKO, s.r.o., Banská Bystrica, ktorá sa snaží prispieť k obnoveniu stratenej 
rovnováhy zberom a recykláciou elektroodpadov a kovových odpadov, ktoré sú využiteľné ako druhotné 
suroviny v priemysle. Zároveň sa snaží dbať na sociálny aspekt podnikania a z celkového počtu 40 
zamestnancov zamestnáva približne 30 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou (prevažne 
zamestnancov so sluchovým postihnutím). Vedenie firmy absolvovalo niekoľko kurzov posunkového jazyka, 
aby dokázalo zefektívniť komunikáciu s pracovníkmi na pracovisku. 
 

Anna Paulovičová, Eva Horňanská 
Zastupujú menšiu chránenú dielňu  Zrnko s vlastnou pekárenskou výrobou, ktorú založilo Občianske združenie 
Živa. Kaviareň Zrnko zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. Sú to prevažne ľudia s duševnou poruchou z 
okruhu schizofrénie a afektívnych porúch, ktorí si ťažko hľadajú uplatnenie na trhu práce. V kaviarni pracujú 
pod vedením skúseného pracovného asistenta, ktorého úlohou okrem sprostredkovania odborných zručností 
je aj poskytovanie psychologickej podpory. Produkty tejto chránenej dielne - poctivé domáce koláčiky – 
môžete ochutnať aj na workshope. 
 

Katarína Batková 
Je právnička, ktorá absolvovala doktorandské štúdium v odbore Medzinárodné právo so zameraním na právo 
Európskej únie, v minulosti spôsobila ako právnička v Centre právnej pomoci, pracovala pre advokátsku 
kanceláriu a podieľala sa na príprave právnych predpisov a iných odborných právnych činnostiach pre 
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. 
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