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DEFINÍCIA

 Cieľom SWS je realizovať proces  spoľahlivého a 

nezávislého posúdenia produktivity práce osôb, 

ktorých produktivita práce je znížená v dôsledku 

zdravotného postihnutia, s cieľom získať 

zamestnanie.

 SWS/Supported Wage System/ Systém adekvátnej 

mzdy/SAM/ (Ondrušová, 2014) realizuje meranie 

produktivity výkonu pri práci  prostredníctvom 

metódy Minimálne výkonnostné štandardy/Basic 

Performance Standards/, ktoré porovnávajú výkon 

zamestnanca  v porovnaní so zamestnancami bez 

ZP, zadávajúc a posudzujúc tie isté úlohy  

súvisiace s konkrétnym pracovným miestom.



VÝCHODISKÁ

 SWS predstavuje metódu podporujúcu zamestnávanie 

občanov so zdravotným postihnutím prioritne pri  

zamestnávaní  na otvorenom trhu práce.

 SWS musí byť  v súlade  s legislatívou súvisiacou 

s pracovnoprávnymi vzťahmi danej krajiny. 

 Osoby, ktoré využívajú SWS musia mať tie isté podmienky  

v pracovno-právnych vzťahoch v zamestnaní ako ostatní 

zamestnanci . 

 Posudzovanie percenta produktivity výkonu pri práci sa týka 

len  výšky  mzdy.



ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ PRI POUŽITÍ SWS 

 SWS systém musí zohľadňovať princípy 

rovnosti a rovnakých príležitostí pri jeho 

využívaní,  najmä vo vzťahu zamestnanca 

so ZP a ostatných zamestnancov, teda bez 

ZP.



PRAVIDLÁ, PRÍLEŽITOSTI A OHROZENIA PRE POUŽITIE

SWS

 SWS  môže byť použitý len ak je zjavné a overené, že osoba 

so ZP nie je schopná pracovať s plnou kapacitou produktivity 

práce v porovnaní s ostanými zamestnancami, ktorí 

vykonávajú prácu podľa minimálnych výkonových štandardov 

/ Basic Performance Standard/ 

 Posúdenie osoby ako zdravotne postihnutej, poberajúcej ID 

podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne,  nie je oprávňujúci 

automaticky  využiť systém SWS.

 Neodporúča sa využívať SWS ako formu redukcie mzdy pre 

osobu so ZP na bežnom pracovnom mieste, ale môže to byť 

účinná  metóda, kedy následne po príslušnej podpore/ 

asistencii a supervízii pracovník dosiahne výkon ohodnotený 

plnou minimálnou  mzdou.



Pravidlá, príležitosti a ohrozenia

 Neodporúča sa používať SWS pre ostatné znevýhodnené 

skupiny občanov na OTP, napr. vzhľadom k veku, dlhodobej 

nezamestnanosti a pod.

 Posúdenie podľa SWS sa musí realizovať u konkrétneho 

zamestnanca v porovnaní s očakávaným výkonom na 

konkrétnom pracovnom mieste.

 SWS sa neodporúča použiť pre zamestnancov pracujúcich na 

dohodu, kde ide o krátkodobé, alebo prerušované pracovné 

úväzky, alebo  tam kde sa podmienky pre výkon práce  často 

menia. Posudzovanie a výsledky posúdenia konkrétnej  osoby 

sa nemôžu aplikovať u inej osoby, hoci sa jedná o rovnaké 

pracovné miesto a výkony v ňom, ako aj výsledky konkrétnej 

osoby aplikovať na inom pracovnom mieste-



Podmienky pre využitie SWS

 Pracovné miesto sa musí nachádzať na voľnom trhu práce 

 Legislatívne normy musia byť v súlade s možnosťou využitia SWS

 SWS systém je využiteľný pre občana so štátnym občianstvom danej 

krajiny, prípadne s pracovným povolením

 Osoba je staršia ako 15 rokov/Austrália/   16 rokov/Slovensko/

 Osoba nesmie súčasne čerpať viaceré príspevky prostredníctvom 

jedného zamestnávateľa podľa platnej legislatívy/aktívnej politiky 

trhu práce/

 Osoba musí byť poberateľom ID /Disability Support Pension

 Osoba v SWS  musí byť schopná pracovať minimálne 8 hodín 

týždenne



Manažment SWS

 V Austrálii manažuje proces a administráciu SWS  Oddelenie 

sociálnych služieb prostredníctvom  Jednotky  SWMU/ Supported 

Wage Management UNIT.

Návrh pre SR – oddelenie ÚPSVR

 Žiadosti o realizáciu procesu SWS  sú podávané na SWMU online  na 

www.jobaccess.gov.au. Žiadosť podáva zamestnávateľ je 

zodpovedný za správnosť žiadosti a súlad s podmienkami SWS

Návrh pre SR – žiadosť na ÚPSVR.

 Úlohy a kompetencie SWMU  sú nasledovné:

 Prijímať, schvaľovať a realizovať žiadosti od zamestnávateľov

 Komunikovať s posudzovateľmi produktivity  práce/výkonový 

štandard /a realizovať platby pre posudzovateľov

 Vykonávanie auditov SWS žiadostí a posudkov realizovaných 

posudzovateľmi

 Kontrolovať správnosť a časové horizonty procesu a výstupov SWS

http://www.jobaccess.gov.au/


Podpora pre zamestnávateľov

 Ak zamestnanec so ZP pracuje v SWS  určité  

minimálne obdobie  bez akejkoľvek podpory zo 

služieb zamestnanosti/Australian Disability 

Enterprises/ Sociálne podniky, Úradu práce /Job 

Service Australia/ a Služby zamestnanosti pre ZP 

/Disability Employment /Service - môže požiadať 

o príspevok. 

 Ide o jednorazový príspevok určený na tréning 

a supervíziu  zamestnanca so ZP v SWS procese.



OPRÁVNENIE PRE PLATBU

 SWS žiadosť bola schválená   a boli potvrdené  predpoklady 

zamestnanca so ZP na pracovné miesto v SWS

 Bolo realizované posúdenie SWS produktivity 

zamestnanca/výkonový štandard/ na konkrétne pracovné 

miesto a platná SWS mzda bola formou podpisu pracovnej 

zmluvy akceptovaná zamestnancom a zamestnávateľom

 Zamestnanec nie je podporovaný v inom systéme podpory zo 

služieb zamestnanosti

 Zamestnávateľ nie je štátnym zriaďovateľom 

a prevádzkovateľom služieb zamestnanosti

 Zamestnávateľ predtým nezamestnával  príslušného 

zamestnanca

 Zamestnávateľ nedostáva príspevok na dofinancovanie mzdy 

zamestnanca



PODPORA PRE ZAMESTNANCOV

 Zamestnancovi je vyplácaná mzda  za tých istých  podmienok ako u ostatných 

zamestnancom/odvody, sociálne benefity../

 Zamestnanec má prístup k web stránke  www.jobaccess.au.com

 JobACCESS , kde nájde informácie a poradenstvo 

 Zamestnanecký podporný fond /Employment Assistence Fund/ pomáha príspevkami 

na prispôsobenie pracovného miesta pre  zamestnanca so ZP/špeciálne zariadenie, 

vybavenie, prispôsobenie pracovnému miestu, tréning – ide o finančnú pomoc

 Príspevok na mobilitu za prácou

 Systém zastúpenia právnym zástupcom, tútorom v prípade, že  z rôznych dôvodov 

nemôže konať oprávnene v pracovno-právnych vzťahoch / podpis zmluvy a pod/

 Zamestnanec má možnosť využiť skúšobnú dobu  pred posudzovaním produktivity práce 

v procese v rozmedzí 12- 16 týždňov/ maximum, teda 16 týždňov sa dovoľuje 

v prípade, že prišlo k nepredvídaným okolnostiam prerušenia procesu tréningu 

z dôvodu ochorenia a pod/ 

 Aj počas skúšobnej doby je zamestnancovi vyplácaná dohodnutá mzda medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom, avšak musí byť vo výške minimálnej mzdy až do 

posúdenia  produktivity SWS.

 Zamestnanec môže využiť právo tréningu na pracovnom mieste za rovnakých 

podmienok ako bude realizované pracovné miesto

http://www.jobaccess.au.com/


KTO VYKONÁVA POSUDZOVANIE V SWS

 Posudzovanie realizujú  externí posudzovatelia kontraktovaní 

Oddelením sociálnych služieb za účelom posudzovania produktivity 

práce/výkonový štandard . 

 Posudzovatelia musia mať primerané vzdelanie, kvalifikáciu a prax, 

resp. skúsenosti s procesom SWS

 Úlohou posudzovateľa je pracovať kooperatívne priamo na  

pracovnom mieste, nepreberať rolu riešiteľa ani „sudcu“.

 Proces musí byť vedený tým spôsobom, aby zamestnávateľ 

a zamestnanec mali záujem dopracovať sa ku konsenzu a aby oni 

boli tvorcami výsledku.

 Výsledkom procesu posudzovania a práce s aktérmi posudzovania je 

výška mzdy, ktorá je založená na výsledku SWS posúdenia 

produktivity práce/výkonového štandardu zamestnanca so ZP. Na 

posudzovaní a dohode sa podieľajú hlavne zamestnávateľ, 

zamestnanec a SWS posudzovateľ spoločne.

 V prípade že nedôjde k dohode medzi zamestnancom a 

zamestnávateľom, nemôže byť podpísaná dohoda/pracovná zmluva.



POŽIADAVKY NA POSUDZOVATEĽOV

 Posudzovateľ musí spĺňať nasledovné  predpoklady 

na úrovni zručností, vedomostí  a skúseností.

 Minimálne 2 roky praktických skúseností v oblasti 

zamestnávania ZPO alebo príbuznej  oblasti

 VŠ vzdelanie v niektorej z uvedených oblastí: 

pracovná terapia, psychológia, poradca v oblasti 

pracovnej rehabilitácie, fyzioterapia, tréner 

a poradca v pracovno-socializačnom  tréningu 

alebo iná príslušná oblasť vzdelania

 Oddelenie sociálnych služieb kontraktuje 

príslušného odborníka na posudzovanie v procese 

SWS.



PREPOSUDZOVANIE

 Keď zamestnanec pracuje na báze SWS , musí byť pravidelne 

preposudzovaný, minimálne 1x ročne.

 V prípade, že nemôže byť dosiahnutý konsenzus o mzde v prvom 

kole, môže dôjsť k opakovaniu pre posúdenia..

 Bežný proces SWS posudzovania prebieha asi 9 týždňov. Medzi 

dvomi  posudzovaniami je vhodné urobiť 30 dňovú pauzu.

 Celý proces posudzovania a preposudzovania je hradený z verejných 

zdrojov..

 V prípade, že opakovane nedôjde k dohode o mzde medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom,  môže byť podané odvolanie sa 

ktorýmkoľvek subjektom procesu SWS na SWMU v príslušnom 

regionálnom úrade. Úrad sa musí vyjadriť do 21 dní. Úrad väčšinou 

nemení rozhodnutia posudzovateľov, ale v prípade že sa dokáže,  že 

posudzovanie nebolo vedené dôsledne, uloží posudzovanie 

zopakovať.



SUMÁR PROCESU SWS V KROKOCH

1. Existuje kontaktné miesto, kde sa uchádzač o SWS kontaktuje a vyjadruje záujem 

o proces SWS. V Austrálii je to www.jobaccess.gov.sk a iné kontaktné údaje.

 Vyplnenie on-line formulára ako žiadosti o SWS

 Úrad SWMU zaeviduje žiadosť a kontroluje oprávnenosť zamestnávateľa a vhodnosť 

zamestnanca pre SWS

 Ak zamestnanec nie je poberateľom ID a nemá relevantné posúdenie zdravotného stavu 

a priznaný stav osoby so ZP, úrad odporúča zamestnancovi iné formy riešení podpory pri 

získaní pracovného miesta a jeho prispôsobení 

 Ak zamestnanec získa oprávnenie využiť SWS , Úrad SWS žiadosť zaregistruje 

a automaticky posiela potvrdenie o zaregistrovaní žiadateľovi

 Začína proces skúšobnej doby pre zamestnanca u zamestnávateľa - realizuje sa 

posudzovanie produktivity práce posudzovateľom – stanovenie výkonového štandardu

 SWS   IT systém potvrdí  posúdenie vykonávateľovi  posudku

 Ak zamestnanec poberá príspevok v nezamestnanosti, Centrála SWS informuje 

o zamestnaní

 SWS posúdenie mzdy je vyjednané, podpísané a potvrdené medzi zamestnávateľom a 

zamestnancom zamestnávateľom

 SWS IT systém automaticky zaznamenáva  mieru  produktivity, ak je to potrebné 

iniciuje preposúdenie .



http://www.jobaccess.gov.sk/


Proces posudzovania       

produktivity v SWS

2.ČASŤ



DEFINOVANIE KROKOV PROCESU POSUDZOVANIA

 Cieľom SWS je posúdenie produktivity výkonu zamestnanca 

na pracovnom mieste a stanovenie primeranej mzdy

 Na produktivite založená mzda vyžaduje aby sa stanovil 

štandard výkonu na konkrétnom pracovnom mieste –

očakávaná produktivita práce

 Cieľom je zmerať očakávanú produktivitu výkonu  v rámci 

minimálnej  mzdy, na danom pracovnom mieste s cieľom 

porovnania dosiahnutého výkonu zamestnanca v SWS voči 

štandardu.

 Zamestnávateľ musí identifikovať, zaznamenávať a overiť 

kľúčové úkony na danom pracovnom mieste.

 Je nutné vytvoriť ponuku  tréningu v súlade s požadovanými  

pracovnými úkonmi na pracovnom mieste. /TRIAL PERIOD/



POKRAČOVANIE

 Je nutné diskutovať o výkonovom štandarde, nastaviť 

stratégiu trénovania a zabezpečiť, aby každá zúčastnená 

strana porozumela, čo sa očakáva od každej zo zúčastnených 

strán /zamestnanec, zamestnávateľ a posudzovateľ/

 Je dôležité dôsledne zaznamenávať proces, najmä 

posudzovať a zaznamenávať výkony zamestnanca voči 

výkonovému štandardu v danej práci/administrácia a 

formuláre/

 Je dôležité, aby bol celý proces realizovaný 

a zaznamenávaný čo najjednoduchšie – je nutné jednoznačne 

definovať a popísať úkony a úlohy daného pracovného miesta 

a výkonový štandard.

 Úlohy na pracovnom mieste sa často dynamicky menia, 

mnohé úkony nie sú rozpoznateľné a hneď zjavné 

a viditeľné, posúdeniu a pomenovaniu úloh treba venovať 

dostatočnú pozornosť.



• KROK 1 

POPIS NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ÚKONOV NA PRACOVNEJ POZÍCII

 Popíšte výkony, ktoré má zamestnanec vykonávať 

v rámci pracovnej pozície a na pracovnom mieste.

 Informácia o výkonoch sa musí nachádzať aj v 

špecializovanom  tréningovom pláne pre 

zamestnanca, popise práce a osobných 

dokumentoch zametsnanca.

 Uvedené je možné  spracovať na základe 

sledovania, rozhovorov so supervízorom, 

zamestnancom, inými zamestnancami, úradom 

služieb zamestnanosti, a pod.



KROK 2 STANOVENIE MINIMÁLNEHO VÝKONOVÉHO ŠTANDARDU PRODUKTIVITY NA

KAŽDÝ VÝKON PRI MINIMÁLNEJ MZDE NA PRACOVNOM MIESTE NA OTP

 Proces realizácie kroku 2 predpokladá merania za účelom 

stanovenia  základných výkonových noriem pre daný druh 

práce po definovaní konkrétnych úloh/výkonov, ktoré na 

pracovnom mieste musí zamestnanec vykonať.

Je nutné dohliadať na 3 základné kritériá pri stanovení 

výkonového štandardu

 štandard musí odrážať minimálnu úroveň výkonu, ktorý sa očakáva od 

zamestnanca, ktorý vykonáva tú istú prácu ako zamestnanec so ZP

 nie je vhodné stanoviť ideálny štandard  alebo vyšší štandard/napr. aby bol 

zamestnanec motivovaný/ – išlo by o neférový postup voči ZPO. Znamená 

to, že minimálna mzda nie je určená pre vyšší štandard než pracujú ostatní 

zamestnanci

 štandard sa vypracováva pre tie výkony, ktoré sa týkajú zamestnanca so ZP 

pri jeho konkrétnej práci na konkrétnom pracovnom mieste



POSUDZOVANIE KVALITY

 Zamestnávateľ a posudzovateľ musí brať do úvahy pri 

stanovení výkonového štandardu okrem kvantitatívnych 

ukazovateľov  aj   kvalitatívne ukazovatele/platný výrobok, 

ktorý sa započíta do splneného výkonového štandardu musí 

spĺňať požadované kvalitu/

 Kvalitatívny štandard sa určí porovnaním práce pracovníka 

porovnateľného na pracovnom mieste



METÓDY NA ZBER INFORMÁCIÍ PRI VÝKONE ŠTANDARDU

 Kvantifikovanie výkonov zamestnanca je najjednoduchšia cesta 

k zaznamenávaniu výkonu  a porovnaniu oproti porovnateľnému 

očakávanému štandardu

 Používanie spoľahlivých dát je najlepšia cesta, je preto vhodné 

maximálne vylúčiť mieru subjektívneho posudzovania

 Preto je potrebné stanoviť a dohodnúť sa na merateľných 

kvantitatívnych ukazovateľoch, ale aj kvalitatívnych

 Každý subjekt procesu posudzovania musí súhlasiť s procesom 

a výsledkom stanovenia výkonového štandardu a s úrovňou jeho 

dosahovania / výkon za týždeň/

 Informácia o výkonovom štandarde iného zamestnanca alebo 

zamestnancov sa môže použiť ako výkonový štandard pre SWS 

zamestnanca. V prípade že nie je možné použiť výkonové štandardy 

od iných zamestnancov/ nie sú žiadni, alebo ide o novú  prácu/ SWS 

posudzovateľ môže navrhnúť očakávané výkony danej práce.Ostatní 

účastníci musia súhlasiť.



POKRAČOVANIE

 Ak je do procesu tvorby výkonových štandardov zapojená ďalšia 

osoba- zamestnanec, ten musí mať podobnú prax na danej  práci 

ako osoba, ktorá je posudzovaná, nakoľko skúsenosti zamestnancov, 

ktorí pracujú dlhú dobu v danej práci sú iné, ich výkony budú 

vysoké.

 Posudzovacie podmienky pre výkonový štandard musia byť 

maximálne rovnaké ako sú pracovné podmienky danej práce, 

nesmie ísť o modelové skúšobné situácie/ priestor, čas, pracovné 

pomôcky, prostredie, zamestnanci..../

 V praxi sa môže vyskytnúť mnoho variácií pri výkone zamestnanca 

so ZP a bez ZP.  Posudzovateľ musí akceptovať, brať do úvahy 

a zohľadniť, že pri meraní produktivity na danom pracovnom mieste 

hrá úlohu nielen výkonová kapacita zamestnanca, ale široká škála 

faktorov, ktoré ovplyvňujú výkon/supervízia, motivácia, 

prostredie....Je preto vhodné vytvoriť maximálne reprezentatívne 

podmienky, ktoré musíme definovať prostredníctvom odskúšania 

rôznych modelov.



KROK 3

POROVNANIE VÝKONU ZAMESTNANCA V SWS  S OČAKÁVANÝM MINIMÁLNYM

ŠTANDARDOM PRACOVNÝCH PODMIENOK NA PRACOVNOM MIESTE

 Posudzovanie musí prebiehať vo zvyčajných pracovných 

podmienkach, zamestnanec sa musí sústrediť na pracovný 

výkon pri posudzovaní, preto by pre neho mali byť 

podmienky v práci známe a bežné

 Nie je odporúčané  vytvorenie separovanej modelovej 

pracovnej situácie 

 Výkon sa vyjadruje percentuálne. 100% zodpovedá výkonu 

dohodnutého očakávaného výkonového  štandardu , 

produktivity práce a teda minimálnej platenej mzde

 Dôležité je mať neustále dobrý kontakt so zamestnancom 

a zamestnávateľom vybrať nevtieravú a spoľahlivú metódu 

na informáciu o produktivite práce 



PODMIENKY PROCESU

 Proces posudzovania výkonu má byť vykonávaný maximálne  

prirodzeným a empatickým senzitívnym spôsobom, aby bol 

zamestnanec v pohode a uvoľnený

 Byť vykonávaný tak, aby nebol ovplyvnený supervízorom, 

inými zamestnancami, ani sprevádzaný, teda žiadnou formou 

ani naznačenej pomoci

 Treba dbať na to, aby každý zamestnanec dostal rovnakú 

mieru pomoci a podpory a supervízie, aká sa dostáva ľuďmi 

v práci bežne, teda aj zamestnancom  bez ZP

 Zamestnanec musí byť pripravený a slobodný zastaviť proces 

ak sa necíti komfortne



KROK 4 ŠPECIFIKOVANIE ČASOVÉHO FAKTORU – ČAS, ZA

KTORÝ JE VYKONANÝ VÝKON

Čas za ktorý je vykonaný očakávaný výkon 

za považuje za vyjadrenie produktivity 

práce pre danú prácu, čas vyjadruje vysoký 

alebo nízky výkon



PRÍKLAD 1

 Na objektívnosť a nestrannosť, férovosť časovej dimenzie 

poukazuje tento príklad 

Zamestnankyňa v zdravotníckom sektore strávi 60 

% svojho pracovného času pri určitom pracovnom 

výkone a dosiahne 70% úspešnosť z očakávaného 

výkonu za primeranú výšku mzdy. 

Ďalej strávi 30 % svojho pracovného času pri 

druhom pracovnom výkone, kde dosiahne 50 % 

očakávaného výkonu za primeranú výšku mzdy. 

Zvyšok svojho pracovného času strávi pri výkone, 

ktorý vykoná na 40 %.



VÝPOČET

 Úloha 1   70%

 Úloha 2    50%

 Úloha 3    40 %

 Priemer    53%  je jej pracovné vyťaženie

Pri tomto pracovnom vyťažení jej výkonový parameter/ bez supervízie 

a inej podpory/ je 61 %.

 Úloha 1   70%x60 =  42

 Úloha 2    50%x30=  15

 Úloha 3    40%x10=   04

Celkový dosiahnutý výkon je 61 %.

Časový ukazovateľ je  - teda čas strávený pri pracovnom výkone je 

najjednoduchšia a najspoľahlivejšia metóda merania výkonu a teda 

aj ohodnotenia mzdou.



KROK 5

VÝPOČET PRIMERANEJ MZDY

Zvyčajný proces výpočtu mzdy:

 Rozsah , v ktorom  zamestnanec dosiahne 

očakávaný výkonový štandard /Basic Performance 

Standard/ pre konkrétny pracovný výkon-

vyjadrený percentami  -je vyjadrený časom 

stráveným pri tomto výkone. 

 Tento údaj vyjadruje výšku mzdy za daný výkon.



SUMÁRNY ZÁZNAMOVÝ HÁROK Z POSUDZOVANIA PRODUKTIVITY

číslo 

výkonu

Názov  

výkonu

Výkon 

zamest

nanca  -

očakáva

ný

Výkon 

zamest

nanca v 

sledova

ní

Produkt

ivita v 

%

Hodiny 

za 

Týždeň

Celkový

čas v %

1 Príprava 

cesta

2 Vaľkanie

cesta

3 Vykrajo

vanie

pečiva



ĎALŠIE ÚLOHY V PROCESE TVORBY

METODOLÓGIE/ANALÝZY

 Terminologický slovník

 Tvorba záznamových hárkov pre zaznamenávanie procesov

 Návrh „nevylepšovať“ existujúci SWS Austrália a model jeho 

fungovania – pilotne overiť originál

 Kulturálne a ideové chápanie SWS – o čo vlastne ide? 

Príležitosť pre zamestnanie pre OZP za primeranú/adekvátnu 

mzdu – nie redukcia mzdy. 



ĎALŠIE NÁVRHY

 Stratégia implementácie v SR na úrovni systémovej 

a organizačnej

 Pilotné overenie modelu posudzovania a výpočtu 

výkonového štandardu

 Diskusia o nositeľoch manažovania výkonu SWS –

kto bude subjektom, kto bude posudzovateľom, 

asistencia pri výkone SWS, pilotné štúdie v 

podmienkach SR



ZDROJE

 http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-

carers/program-services/for-service-providers/australian-disability-

enterprises

 http://www.disabilitydirectory.net.au/articles/fed_court_bswat/

 http://www.crsaustralia.gov.au/about_the_business_services_wage

_tool.htm

 Darina Onrušová, Analýza austrálskeho systému zamestnávania 

osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, tzv. 

Supported Wage System a jeho uplatniteľnosť v podmienkach SR

 Keith Martin, Zuzana Poláčková, Andrea Mokrá – osobné 

konzultácie

 Ludmila Polakovičová, Ľubica Kalusová –Pilotné overovanie 

modelu v podmienkach Podporného kruhu, Inklúzia

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/for-service-providers/australian-disability-enterprises
http://www.crsaustralia.gov.au/about_the_business_services_wage_tool.htm
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Ďakujem za pozornosť

Viera Záhorcová


