
Informácie a tipy pre voľby ZZŤP nájdete aj na našom portáli pre zamestnávateľov: www.bih.de

„Spravodlivý pracovný svet 
ponúka veľa príležitostí pre 
každého. Rada k tomu prispejem.“

Andrea Bernt 
Landratsamt Böblingen

www.bih.de/integrationsaemter/zb-magazin 

Poznáte už náš 
Digitálny časopis ZB Behinderung und Beruf?



Aké úlohy má zástupca zdravotne ťažko postihnutých?
Zástupca zdravotne ťažko postihnutých (ZZŤP) alebo „dôverník“ plní veľmi dôležitú 
úlohu: zastupuje záujmy zdravotne ťažko postihnutých zamestnancov a zamestnan-
cov s rovnakými právami.

Hlavné úlohy sú:
•  ZZŤP podporuje účasť zdravotne ťažko postihnutých v pracovnom živote
• - Pomáha im a radí im
•  Zabezpečuje dodržiavanie zákonov a predpisov platných pre zdravotne ťažko 

 postihnutých
• V prípade ťažkostí zasahuje a ponúka diskusie a nápomocné opatrenia 

Zástupca zdravotne ťažko postihnutých je čestnou funkciou (počas pracovnej doby). 
Zamestnávateľ mu preto nesmie znížiť mzdu.

Kto volí ZZŤP?
Právo hlasovať majú všetci zdravotne ťažko postihnutí a osoby s rovnakými právami, 
ktoré sú zamestnané v spoločnosti. ZZŤP môžu voliť aj dočasní zamestnanci. 

Na jeseň 2022 opäť nastane ten čas: Uskutočnia sa pravidelné voľby zástupcu zdravotne 
ťažko postihnutých. Tu nájdete odpovede na najdôležitejšie otázky k tejto téme.

„Dôverníci nesú veľkú zodpovednosť – a môžu v našom pracovnom svete urobiť veľa dobrých vecí.“
Timo Wissel, vedúci oddelenia seminárov, práce s verejnosťou, výskumných projektov, Úrad pre začlenenie LVR, Kolín

Kto môže byť zvolený?
Za ZZŤP môžu byť zvolení všetci (nielen dočasní) zamestnanci, ktorí v deň voľby 
dosiahli vek 18 rokov a sú v spoločnosti zamestnaní 6 mesiacov. Vlastné zdravotné 
postihnutie nie je podmienkou. Nemecká štátna príslušnosť sa tiež nevyžaduje.

Kedy a ako sa volí ZZŤP?
Riadne voľby sa konajú každé štyri roky v období od 1.10. do 30.11. V spoločnostiach, 
v ktorých pracuje menej ako 50 zamestnancov oprávnených voliť, sa nový ZZŤP volí 
na volebnom zhromaždení. Zúčastniť sa môžu všetci zdravotne ťažko  postihnutí 
 pracovníci a pracovníci s rovnakými právami (počas pracovnej doby). Ak je v 
spoločnosti oprávnených voliť 50 alebo viac zamestnancov, voľby sa konajú písomne 
vo volebnej miestnosti alebo poštou.

Čo musím urobiť, ak chcem byť zvolený?
Na volebnom zhromaždení vás môže nominovať ktorákoľvek osoba oprávnená 
voliť alebo sa môžete nominovať sami. Pre spoločnosti s 50 a viac oprávnenými 
voličmi platí nasledovné: Musíte sa nechať nominovať osobami oprávnenými voliť 
na volebnom zhromaždení. Na to potrebujete podporu 5 % oprávnených voličov 
prostredníctvom ich podpisov, najmenej však troch podpisov. 

5 otázok a odpovedí ...
k voľbe zástupcu zdravotne ťažko postihnutých
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Ak chcete vedieť viac: Môžete sa obrátiť na príslušný úrad pre integráciu alebo inklúziu.
Nájdete tam bezplatné informačné materiály    www.bih.de > Medien und Publikationen

VOĽBA ZZŤPKOMPAKTNE A KONKRÉTNE


