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Pracovné uplatnenie pre „esemkárov“ 
 

Scarabeus je jediná chránená dielňa pre pacientov so sklerózou multiplex 

 
 

V bratislavskej Dúbravke začala pôsobiť chránená dielňa Scarabeus pre ľudí 

s diagnózou skleróza multiplex (SM). Ide o jediné zariadenie tohto druhu na 

Slovensku, ktoré poskytuje pracovné uplatnenie pacientom s týmto chronickým 

dlhotrvajúcim ochorením, ovplyvňujúcim centrálny nervový systém, mozog a miechu 

človeka. 
 

 „Skleróza multiplex je špecifické ochorenie, ktoré sa u pacientov prejavuje častou 

a neprimeranou únavou, okamžitým a neočakávaným ochrnutím, znehybnením celého tela 

alebo len časti organizmu, častým a nutkavým močením i inkontinenciou moču. Pre tieto 

a ďalšie veľmi závažné a ťažké prejavy ochorenia nie sú zamestnávatelia ani ostatí pracovníci 

schopní akceptovať vedľa seba takéhoto človeka a preto ľudia so SM často svoju prácu 

strácajú. Nenávratne invalidní pacienti sú tak viac-menej od spoločnosti odpútaní a žijú 

utiahnutí medzi stenami svojich bytov, nestretávajú sa s ľuďmi, nekomunikujú, prakticky nežijú 

ako bežní ľudia. Chránená dielňa Scarabeus sa snaží pacientov – esemkárov prinavrátiť späť 

do roviny potrebnosti. Chceme im dať možnosť, aby sa cítili opäť užitoční a získali odhodlanie 

nepoddať sa svojej ťažkej a neutešenej situácii,“ hovorí Jaroslava Valčeková, predsedníčka 

Združenia Sclerosis Multiplex Nádej, ktoré chránenú dielňu Scarabeus s podporou Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR a farmaceutickej spoločnosti TEVA otvorilo. 

 

Pracovníci chránenej dielne Scarabeus budú svoje výrobky ponúkať podnikateľským 

subjektom, ktoré ich môžu využiť ako darčekové alebo reklamné predmety. Firmy takýmto 

spôsobom pomôžu nielen svojej vlastnej prezentácii, ale aj podporia pacientov, ktorých 

výrobky kupujú. Odoberaním výrobkov z chránenej dielne Scarabeus si spoločnosti, ktoré 

zamestnávajú 20 a viac zamestnancov, zároveň môžu splniť aj svoju povinnosť zamestnávať 

občanov so zdravotným postihnutím, vyplývajúcej zo zákona o službách zamestnanosti.  
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