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Inkluzívne 
zamestnávanie

● Je veľa práce, ktorá sa nerobí



Bude dostatok 
pracovníkov?

● http://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system 

http://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system


Sociálny systém

● Nie je ideálny
● Môže byť bariérou pred 

zamestnaním

● Aký by mal byť?



Ciele

● Sociálny systém má posúvať do 
zamestnania

● Dlžoby nemajú vznikať
● Dlžoby majú zanikať
● Dávky majú plniť svoj cieľ



Sociálny systém má 
posúvať ľudí 

do zamestnania



Pracovať sa oplatí

● Príjem z práce je vždy vyšší 
ako príjem z nepráce

● Žiadne skokové zmeny
– Ak stúpne pracovný príjem, 
vždy musí stúpnuť čistý 
príjem



Motivačné poistenie v 
nezamestnanosti

● Má mať elementárne znaky 
pojmu poistenie

● Nemá to byť 6-mesačná 
zaslúžená dovolenka



Rovnosť príjmov pred 
zákonom

● §4 odsek 3 písm a-u definujú 
výnimky (s. 103 – 104)

– Zostávajú písmená v,x,y,z
– Plus výnimky v zákone 5/2004

● Nie je jedno, či rovnaké 
prostriedky na rovnaký cieľ 
dostanem od obce, štátu, 
nadácie alebo cirkvi

● Nefinančné príjmy



Oplatí sa študovať

● Sociálne štipendium má byť 
vyššie ako dávka za 
neštudovanie

● Dávky za strednú školu majú 
byť vyššie ako za základnú

● Tí, čo sa viac snažia, majú 
dostať viac



Dlžoby nemajú vznikať



Služba namiesto peňazí

● Potraviny alebo gastrolístky
● Zaplatenie nájomného namiesto 

cash
● Preukážka namiesto dávky na 

dochádzanie do školy
● …



Osobitný príjemca ako 
štandard

● Nie ako výnimka
● Aby dávky plnili svoj cieľ



Bankový účet pre 
každého

● Normálny štandardný bežný 
bankový účet v ktorejkoľvek 
banke, ak

– Nastavenie prioritných platieb 
(bývanie, …)

– Možnosť väčších výberov po 
odsúhlasení sociálnym 
pracovníkom

– Bežné výbery, týždenné limity



Funkčné inkaso

● Platenie pravidelných platieb, 
kde sa výška platby mierne 
mení (elektrina, daň z 
nehnuteľností, telefón, konc, 
odvody živnostníkov, …)

● Komfort pre klienta: funguje to 
automaticky

● Istota pre klientov: ak funguje, 
všetko je v poriadku



Jednoduchšie verejné 
povinnosti

● Aby dlžoby nevznikali omylom
● Funkčná elektronizácia
● Odstránenie duplicitných 

povinností
– Podávanie daňového z 

nehnuteľností (ÚGKK 
zamietol)

– To isté dokladovanie 
daňovému, sociálke, 
zdravotnej, úradu práce, 



Zodpovedné narábanie s 
majetkom

● Jediná cennosť je bývanie
● Zákaz predávať nehnuteľnosť 

(bez súhlasu sociálneho prac)
● Kontrolovať zmenu majetku v 

minulosti
– Odstránenie špekulatívnych 

prevodov
– Včasná náprava ukradnutia 

nehnuteľností



Obmedzenie dlhodobých 
a väčších záväzkov

● Zákaz vzniku dlhodobých a 
drahých záväzkov bez súhlasu 
sociálneho pracovníka

– Nevýhodné splátkové predaje
– Nevýhodné pôžičky



Dlžoby majú zanikať



Poradenstvo s 
oddlžovaním

● Zrušenie nelegálnych dlhov
– §53a – neprijateľné zmluvné 

podmienky
– úžera

● Sprostredkovanie splátkových 
kalendárov



Osobný bankrot

● Na Slovensku nefunguje
● Absolútne nefunguje pre ľudí v 

hmotnej núdzi



Maximálna ročná 
percentuálna miera 

nákladov

● Sfunkčniť bezzubú legislatívu v 
oblasti úžery

● Zaviesť zákonnú definíciu 
RPNM, čo je v súlade s 
matematikou



Úvery iba cez účet

● Každý má mať bankový účet
● Sprehľadnenie prijímania a 

splácania úverov
● Zneprístupnenie úverov



Dávky majú plniť svoj 
cieľ



Krátka reakčná doba

● Ak si študent zlepší 
prospech/dochádzku, 
štipendium sa má ihneď meniť

– Nie o pol roka
● Ak sa rodina dostane do 

problémov, pomoc má prísť 
hneď



Zrušenie priestupkovej 
imunity

● Vždy musí existovať možnosť 
trestu za nezodpovedné 
správanie

– Exekúcia časti dávok
– …

● Tí, čo sa snažia, sa majú mať 
lepšie



Riešenie špecifických 
prípadov

● Ak je domácnosť rozídená/v 
rozvodovom konaní, všetky 
dávky dostane ten, čo príde na 
poštu ako prvý

● Bezdomovci, ľudia bez trvalého 
pobytu

● … 



Administratívna 
nenáročnosť

● Pre klienta, nie pre úrad
● Dôvodom na pomoc má byť 

núdza, nie schopnosť vyplniť 
stohy papierov



Úloha sociálneho 
pracovníka

● Dôležitá súčasť sociálneho 
systému

● Treba im venovať výraznú 
pozornosť



Ciele

● Sociálny systém má posúvať do 
zamestnania

● Dlžoby nemajú vznikať
● Dlžoby majú zanikať
● Dávky majú plniť svoj cieľ
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