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Ako chránená dielňa vám poskytneme náhradné plnenie  v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti.Každý zamestnávateľ s  počtom zamestnancov 20 a viac má 

povinnosť  zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2 % z celkového 

priemerného počtu zamestnancov za rok). Pokiaľ túto podmienku nespĺňate, ste povinní 

odviesť  úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odvod za nesplnenie tohto podielu vo výške 

0,9 násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu. Suma 

sa vypočíta vo výkaze, ktorý predkladáte vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho 

roka. Oveľa výhodnejšou možnosťou pre Vás, ako splniť zákonné podmienky a neplatiť 

úradu práce odvod, je náhradné plnenie, t.j. zadať zákazku našej  chránenej dielni a objednať 

si u nás výrobky (svietidlá), ktoré vyrábame. My Vám pri každej zákazke vystavíme doklad o 

náhradnom plnení, čím budete mať povinnosť splnenú a nemusíte platiť odvod. Vaša firma bude mať 

zrealizovanú zákazku, ušetrí finančné prostriedky, získa svietidlá, ktoré efektívne využije na svojich 

pracoviskách a zároveň tým podporí prevádzku pracovných miest pre handicapovaných občanov.

Výmenou bežného osvetlenia za led osvetlenie  dosiahnete  úspory nákladov na energiu .
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Typ svietidla : RS-Z-1

Výrobca: Humanita n.o.

Rastrové svietidlo RS-Z-1, 120 cm s jednou LED trubicou T8 18 W s celkovým 

príkonom 18 W sa vyznačuje svojím vysokým výkonom a nízkou spotrebou 

elektrickej energie. Oproti svojmu 36 W ekvivalentu (+spotreba štartér a tlmivka) 

ušetri až 60% elektrickej energie a poskytuje vyššiu svietivosť. Celkový svetelný tok 

je 1980  lm, pričom počas svojej 30 000 hod. životnosti klesá len o cca. 1 % na 1200 hod. 

prevádzky. Má okamžitý nástup svietivosti. Pri svojej prevádzke sa vyznačuje nízkou 

produkciou tepla (čo je veľmi dôležitý faktor, lebo nezvyšuje teplotu v miestnosti) 

Neobsahuje žiadne ťažké kovy, plyny alebo iné nebezpečné látky čím je nie len šetrné 

k životnému prostrediu, ale aj bezpečné pre svoje okolie v prípade mechanického poškodenia.

Svietidlo je možné pripevniť na strop pomocou kovových úchytiek, alebo zavesiť na lanká.

Certifikáty: CE, RoHS.

Popis produktu:

Ceny sú uvedené bez DPH: 20%

Aktuálne informácie o cene: www.nsp-bardejov.sk

Cena: jednotrubicové 28,-€

V cene nieje zahrnutá doprava

Záruka: 3 roky
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Rastrové svietidlo RS-Z-2, 120 cm s dvomi LED trubicami T8 18 W s celkovým príkonom 

36 W sa vyznačuje svojím vysokým výkonom a nízkou spotrebou elektrickej energie. Oproti 

svojmu 72 W ekvivalentu (+spotreba štartér a tlmivka) ušetri až 60% elektrickej energie a poskytuje 

vyššiu svietivosť. Celkový svetelný tok je 3960 lm, pričom počas svojej 30 000 hod. životnosti klesá 

len o cca. 1 % na 1200 hod. prevádzky. Má okamžitý nástup svietivosti.Pri svojej prevádzke sa 

vyznačuje nízkou produkciou tepla (čo je veľmi dôležitý faktor, lebo nezvyšuje teplotu v miestnosti) 

Neobsahuje žiadne ťažké kovy, plyny alebo iné nebezpečné látky čím je nie len šetrné k životnému 

prostrediu, ale aj bezpečné pre svoje okolie v prípade mechanického poškodenia. Svietidlo je 

možné pripevniť na strop pomocou

 kovových úchytiek, alebo zavesiť na lanká

Popis produktu:

Aktuálne informácie o cene: www.nsp-bardejov.sk

Poďte s nami a kráčajte inovovanou  dobou,  
realizujete úsporné osvetlenie, ktoré Vám 

zabezpečí úspory Vašich nákladov súvisiacich s energiou.

Oddelenie vlastnej údržby 
tel: 054 47 88 113

mob: 0918 764 141
email: vladislavvilcek@nsp-bardejov

www.humanitabj.sk
 

.sk

Typ svietidla : RS-Z-2

Výrobca: Humanita n.o.

Certifikáty: CE, RoHS.

Ceny sú uvedené bez DPH: 20%

Cena: dvojtrubicové 38,-€

V cene nieje zahrnutá doprava

Záruka: 3 roky








