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Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a je povinný zamestnávať
občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení  neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“). Podľa § 63 ods. 5 zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu na celkovom počte
svojich zamestnancov. 

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") pri zamestnávaní občanov so
zdravotným postihnutím povinný:

zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce,
vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu
kvalifikácie počas ich zamestnávania,
viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20
zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so
zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkové počtu jeho
zamestnancov

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím nasledovnými náhradnými spôsobmi:

zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
úhradou odvodu 
vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. d)
zákona

Zamestnávateľ môže zadať zákazku:

chránenej dielni, alebo chránenému pracovisku, ktoré zriadil občan so zdravotným
postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
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Zamestnávateľ na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím zadáva zákazku
alebo odoberá výrobky, alebo služby v rozsahu 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť
zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní.

Náhradné plnenie povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive
"Potvrdenie pre zamestnávateľa"  (Príloha k potvrdeniu)

K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:
1.  fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva)

2.  fotokópiu dokladu o zaplatení (faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný
doklad)
3.  ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky - rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách
zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy

4.  doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách
zamestnanosti - fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne, fotokópia dokladu o priznaní
postavenia chráneného pracoviska, fotokópia výpisu z obchodného registra, fotokópia výpisu zo
živnostenského registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia, alebo oznámenia
Sociálnej poisťovne, alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č.
328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným
postihnutím

 

Zdroj: upsvar.sk

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Prílohy
Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2016 /187 kB
Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky (2016) /185 kB
Príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky pre rok 2016 /193 kB

Aktuálne verzie
Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok
2018

Archívne verzie
Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok
2015

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti

S-EPI, s.r.o. © 2010-2023, všetky práva vyhradené

Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2016

Stránka 2 / 2

https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2988722-2988752&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2988722-2988752&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1020170&f=3
http://www.upsvar.sk/
https://www.mzdovecentrum.sk/form/filedownload.ashx?FileId=112760
https://www.mzdovecentrum.sk/form/filedownload.ashx?FileId=112761
https://www.mzdovecentrum.sk/form/filedownload.ashx?FileId=112762
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/rocny-vykaz-o-plneni-povinneho-podielu-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim-rok-2018.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/rocny-vykaz-o-plneni-povinneho-podielu-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim-rok-2015.htm
http://www.epi.sk/zz/2004-5

