
Chcete si zriadiť chránenú dielňu/pracovisko ? 

 

     Chránená dielňa/pracovisko je pracovisko zriadené právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou a  je určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným 

postihnutím.  

     Ak chcete založiť chránenú dielňu/pracovisko od samého začiatku vzniku novej 

organizácie, v prvom rade by ste sa mali oboznámiť s filozofiou a významom chránenej 

dielne. Následne si preštudujte legislatívu a až potom by ste mali kontaktovať príslušný Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny  (ÚPSVaR), ktorý na zriadenie chránenej dielne/pracoviska  

prispieva rôznymi príspevkami. Príspevky poskytuje ten príslušný ÚPSVaR, v ktorého 

územnom obvode chcete chránenú dielňu/pracovisko zriadiť. Príspevok sa poskytuje na 

základe žiadosti a vypracovaného podnikateľského zámeru. Príslušné ÚPSVaR-y  v 

 pôsobnosti nášho úradu požadujú vyjadrenie  k podnikateľskému zámeru  od RÚVZ so 

sídlom v Humennom. Tento Vám na základe Vašej žiadosti, po posúdení predloženého 

podnikateľského zámeru,  po potvrdení objednávky a zaplatení poplatku 50,- € na  bankový 

účet vydá vyjadrenie k podnikateľskému zámeru. Po jeho predložení príslušnému 

UPSVaR-u a po obdržaní dohody o pridelení príspevku je potrebné požiadať RÚVZ so sídlom 

v Humennom  o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky. K žiadosti je 

žiadateľ povinný doložiť kópiu výpisu z OR, resp. kópiu ŽL, zmluvu o nájme prenajatých 

priestorov, prípadne LV a kolkovú známku v hodnote 50,- € (ak nie je žiadateľ 

oslobodený od platenia správnych poplatkov). Vzor žiadosti  o vydanie rozhodnutia nájdete 

na webovej stránke úradu www.ruvzhe.sk .   

     Po ohliadke navrhovaných pracovných priestorov odbornými zamestnancami RÚVZ so 

sídlom v Humennom a komplexnom posúdení predložených dokumentov sa žiadateľovi vydá 

rozhodnutie orgánu na ochranu zdravia na uvedenie priestorov do prevádzky.  Pri ohliadke sa 

neposudzuje len konkrétne pracovné miesto, ale aj jemu prislúchajúce priestory (šatne, 

zariadenia osobnej hygieny a pod.) Pri posudzovaní priestorov sa zohľadňuje fakt, že činnosť 

v týchto priestoroch budú vykonávať osoby so zdravotným postihnutím. Preto je v potrebné 

dbať, aby takého osoby mali vytvorený priestor na oddych vybavený lôžkom, prípadne 

polohovateľným kreslom (záleží od druhu zdravotného postihnutia konkrétnej osoby). Až po 

vydaní kladného rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia (RÚVZ) priznajú na ÚPSVaR 

postavenie chránenej dielne/chráneného pracoviska.  

     V  prípade  akýchkoľvek  nejasností  pri  zriaďovaní   chráneného  pracoviska  nás môžete 

kontaktovať na telefónnom čísle 057 775 27 94, prípadne mailom na mailovej adrese  

hn.ppl@uvzsr.sk. 
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