
 

           

POZVÁNKA 
 

Okrúhly stôl: návrat zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce 
 

Dovoľujeme si Vás pozvať na okrúhly stôl a diskusiu o úlohe pracovnoprávnych vzťahov pre 
uľahčenie návratu zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce, cieľom ktorého je výmena 
skúseností medzi zapojenými aktérmi a organizáciami v oblasti integrácie zdravotne 
znevýhodnených ľudí na trh práce na Slovensku. 
 
Čas: 4. júna o 14.00 -16.45 
Miesto: Impact Hub Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava 

 

 
PROGRAM 
 
14.00-14.15  Otvorenie  
 
14.15-14.30  Predstavenie projektu (Marta Kahancová, CELSI) 
 
14.30-14.45 Návrat zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce: skúsenosti 

z predchádzajúcich výskumov (Mária Sedláková, CELSI) 
 
14.45-15.30  Diskusia a výmena skúseností  
 
15.30-15.45 Prestávka/Coffee break 

 
15.45-16.30         Diskusia a výmena skúseností (pokračovanie) 
 
16.30-16.45 Zhrnutie 
 
16.45  Koniec 
 
Otázky do diskusie:  
 
1. Aké sú Vaše skúsenosti s integráciou/návratom zdravotne znevýhodnených ľudí na trh 

práce?  
2. Kto sú podľa Vás relevantní aktéri (zainteresované strany) vzhľadom na tému projektu 

a aká je podľa Vás ich úloha pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce?  
3. Aké sú vaše skúsenosti s riešením konkrétnych problémov prostredníctvom sociálneho 

dialógu? 
4. Spolupracujete s inými organizáciami/aktérmi/štátom? Ak áno, ako hodnotíte túto 

spoluprácu? Kde vidíte priestor na zlepšenie? 
5. Vidíte priestor na zlepšenie národnej legislatívy a rôznych politík týkajúcich sa zdravotne 

znevýhodnených ľudí a ich návratu na trh práce? V čom konkrétne? 
6. Čo by pomohlo Vám a Vašej organizácií pre lepšie zapojenie a návrat zdravotne 

znevýhodnených ľudí na trh práce?  
7. Stretli ste sa pri vašej práci s dobrým príkladom zapojenia/návratu zdravotne 

znevýhodnených ľudí na trh práce? Čo sa z tohto prípadu môžeme naučiť? Čo je možné 
aplikovať na celé Slovensko? 

 
 



 

 
Podujatie má obmedzenú kapacitu miest, preto je potrebná emailová registrácia (meno, 
afiliácia) na maria.sedlakova@celsi.sk. 
 
Podujatie je súčasťou projektu REWIR – Úloha pracovnoprávnych vzťahov pre uľahčenie 
návratu zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce v čase demografických zmien 
(REWIR: Negotiating return to work in the age of demographic change through industrial 
relations). 
 
Cieľom projektu je preskúmať úlohu pracovnoprávnych vzťahov a sociálnych partnerov pre 
udržanie a návrat ľudí so zdravotným znevýhodnením na trh práce na úrovni EÚ ako aj na 
vnútroštátnej úrovni v kontexte demografických a technologických zmien. Projekt REWIR 
spája výskum v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu s odbornými 
znalosťami v oblasti zdravia pri práci, politiky návratu do práce a základných cieľov stratégie 
Európa 2020. 
 
Projekt finančne podporila Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a začlenenie). 
 

https://celsi.sk/en/projects/detail/64/
https://celsi.sk/en/projects/detail/64/

