Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách vykonaných NIP u prevádzkovateľov
bezpečnostných služieb a technických služieb
Por. č.

Zistený nedostatok - porušenie zákona

Zákon č. 124/2006 Z. z.

1

Vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v
súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci.

§ 6 odst.1a
Zákon č. 125/2006 Z. z.
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Zamestnávateľ je na požiadanie povinný poskytnúť inšpektorátu práce alebo
inšpektorovi práce
a) všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane
prvopisov dokladov a technických nosičov údajov,

§ 16 odst. 2a
Zákon č. 311/2001 Z. z.
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Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj
ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru
dovolenky a dĺžku výpovednej doby.
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas,
nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti
zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v
ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú
pracovnú pohotovosť.
Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.
Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v
kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v
sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce
(ďalej len "stupeň") príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v
kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku,
zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi
dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného
pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.
Pracovné miesto podľa odseku 1 je súhrn pracovných činností, ktoré
zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.
Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný priradiť každému pracovnému
miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných
miest uvedenými v prílohe č. 1 podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej
výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v
pracovnej zmluve.

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie
najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý
vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové
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zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.
Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich
potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o
pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu,
ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o
príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti,
dohoda o brigádnickej práci študentov).
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