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O chránených dielňach sa toho  
popísalo a pohovorilo naozaj dosť. 
ide vskutku o dobrú myšlienku, kto-
rá umožnila vytvorenie mnohých no-
vých pracovných miest pre zdravotne 
 postihnutých ľudí.

Na začiatku, po prijatí príslušného zá
kona, bol záujem o zriadenie chráne
ných  dielní pomerne veľký. Niekto
ré firmy v tejto možnosti videli len 

spôsob  získania  lacnej pracovnej sily 
(štát na každé takto vytvorené  pracov
né miesto poskytuje finančný príspevok), 
našli sa ale aj takí, ktorí radi podali po
mocnú ruku znevýhodneným spoluobča
nom a pustili sa do toho s nadšením.
Ale nech už bol prvotný zámer akýkoľ
vek, nešlo rozhodne o prechádzku  
 ružovým sadom a mnohí, aj napriek 
úprimnej snahe, museli svoju chránenú 
dielňu po niekoľkých rokoch zrušiť. Jej 
 prevádzkovanie totiž naozaj vôbec nie 

jednoduché . Efektívnosť  takýchto praco
vísk je totiž v porovnaní s bežnými fir
mami podstatne nižšia a z tohto dôvo
du môžu byť ceny produktov či služieb 
z chránených dielní o niečo vyššie, ako 
je bežné.

Aj napriek sťaženým podmienkam 
ale stále existujú firmy, ktoré pretrva
li a úspešne prevádzkujú túto formu za
mestnávania zdravotne znevýhodnených 

pracovníkov. Jed
nou z nich je aj ro
ky fungujúca, trnav
ská chránená dielňa 
v Knihárstve Han
zlík, ktorá je ukáž
kovým príkladom to
ho, že keď sa naozaj 
chce, možno preko
nať aj tie najťažšie 
úskalia.

Medzi dobre fungu
júcimi chránenými  

dielňami sa nám podarilo objaviť aj 
 jednu, trochu výnimočnú dielňu. Je ňou 
SlOvenSká chránená dielňa, 
ktorá už niekoľko rokov úspešne pomá
ha nachádzať prácu zdravotne postihnu
tým z celého územia Slovenska. V de
cembri minulého roka bolo dokonca jej 
úsilie  ocenené aj Slovenskou agentúrou 
pre podporu zdravotne postihnutých ob
čanov a prostredníctvom ministerstva 
práce, rodiny a sociálnych jej  bolo udele
né Ocenenie za prínos v sociálnej oblasti.



Otcom myšlienky založenia 
SlOvenSkej  chránenej  dielne  
je pán  Richard Kopún. Oslovili sme ho 
preto a požiadali o  krátky rozhovor.

Čím je iná vaša chránená dielňa?

Základný princíp je 
rovnaký, ako u ostat
ných chránených diel
ní, čo potvrdzuje aj 

naše krédo: „jedným ušetríme, dru-
hým zlepšíme“. Tou stranou čo „ušetrí“ 
myslíme organizácie (firmy, úrady, školy ), 
čo majú viac ako 20 zamestnancov a ne
zamestnávajú taký počet zdravotne 
 postihnutých ako im zákon prikazuje.
A tou druhou stranou, ktorej „zlepšíme“, 
myslíme prácechtivých zdravotne postih
nutých spolupracovníkov, ktorí nemôžu 
v svojom okolí nájsť zamestnanie.
Na rozdiel od ostatných dielní však má
me takmer celoslovenskú pôsobnosť. 

A v tom sme iní. SlOvenSká chrá-
nená dielňa totiž združuje ľudí  so 
zníženou  pracovnou schopnosťou z mno
hých kútov   Slovenska.

Poskytujete teda prácu aj záujemcom 
z iných regiónov?
Presne tak. Časť objednávok, ktoré sa
mi nevieme spraviť, realizujeme cez 
partnerské  špecializované chránené diel
ne, alebo sa výroba a poskytované  služby 

 realizujú formou priamej úkolovej práce 
u objednávateľa, vhodných dielňach alebo 
doma. Naši spolupracovníci pritom vyko
návajú pre firmy jednorázovo i pravidelne 
služby a práce na rovnakej profesionálnej 
úrovni ako zdraví ľudia.  Máme kontak
ty na pracovníkov so zníženou pracovnou 
schopnosťou (ZPS) a rôznymi typmi ocho
renia z celého Slovenska. To však nieje 
všetko. Nadviazali sme aj úspešnú spo
luprácu s viacerými domovmi sociálnych 
služieb, dennými stacionármi a rôznymi  
združeniami, ktoré prevádzkujú drobné  
výrobné dielne a pomáhame im s pre
dajom ich výrobkov. Ako príklad by som 
mohol uviesť keramické šálky,  taniere, 
sviečky, mydlá, tašky, či krabice. Sme 
flexibilní a vieme vyhovieť aj atypickým 
 požiadavkám. Našim cieľom je obojstran
ná spokojnosť. Firma si za peniaze urče
né na náhradné plnenie objedná výrobky 
alebo služby, ktoré tak či tak potrebuje. 
Využije tak čo najúčelnejšie vlastné zdroje 
a súčasne podporí ľudí, ktorí sú hendike
povaní, prípadne nesamostatní.

je príjemné počuť, že aj v čase krízy  
sa darí realizovať dobré myšlienky. 
vy však ale máte aj ďalšie nápady, 
ako zdravotne postihnutým ľuďom  
zabezpečiť dostatok práce. O čo 
 presnejšie ide?
Radi by sme na spoluprácu získali pre
dajne papiernictiev, ktoré by sa mohli 
stať našimi sprostredkovateľmi pri do
dávaní našich produktov a služieb pria
mo ich zákazníkom, pokiaľ treba, tak sa
mozrejme, aj s dokladom o náhradnom 
plnení. Ide napríklad o výrobu pečiatok 
a pečiatkových pier, či zabezpečenie do
tlače loga na kancelárske alebo reklam
né premety. Naša ponuka je samozrejme 
oveľa širšia. Sme presvedčení, že pôjde 
o spoluprácu výhodnú pre všetky zúčast
nené strany a preto by sme viac informá
cií radi uverejnili v budúcom čísle vášho 
časopisu. Na spoluprácu sme ale pripra
vení už dnes a prípadní záujemcovia nás 
môžu v tejto veci kedykoľvek kontaktovať 
na tel. čísle 0911 415610, alebo Emai
lom na adrese kopun@schd.sk. Bližšie 
informácie o Slovenskej chránenej dielni 
možno nájsť aj na našej webovej stránke 
www.schd.sk.

Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa 
na podrobnejšie informácie, ktoré 
zverejníme v aprílovom vydaní.
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Chránené dielne 
nové príležitosti pre papiernictvá

chránené dielne POSkytujú Prácu zdravOtne POStihnutým

z PrOdukcie SlOvenSkej  
chránenej dielne

E-mail: kniha-hanzlik@tt.sknet.sk
www.chranenadielna.sk


