
PROGRAM 

„ZODPOVEDNÝ ZAMESTNÁVATEĽ“



Platforma boja proti nelegálnej práci

• Platforma zriadená na úrovni Európskej únie na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi 
pri riešení problému nedeklarovanej práce

• Riešenie = odrádzanie od nej, boj proti nej, presadzovanie oznamovania nedeklarovanej 
práce

zástupca ČŠ na vysokej úrovni

zástupca Komisie

zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni EÚ

Pozorovatelia – soc. partneri, MOP, Eurofound, EU OSHA

tretie krajiny EHP



Platforma boja proti nelegálnej práci

Základné úlohy Platformy:

↗ posilnenie spolupráce medzi príslušnými orgánmi ČŠ pri riešení nedeklarovanej práce, 
nepravdivo oznamovanej práce a nepravej samostatnej zárobkovej činnosti

↗ zvyšovanie kapacít príslušných orgánov ČŠ – zahraničné aspekty

↗ zvyšovanie povedomia verejnosti – ! Nedeklarovaná práca 

↗ podpora ČŠ, aby naliehavo zintenzívnili svoje úsilie pri riešení problému nedeklarovanej 
práce



Platforma boja proti nelegálnej práci

↗ zvyšovanie povedomia verejnosti –
! Nedeklarovaná práca 

↗ #EU4FairWork kampaň 

↗ propagovanie benefitov legálnej 
(deklarovanej) práce

↗ https://app.involve.me/eu4fairwork/quiz

↗ Týždeň aktivít 21. – 25. september 2020



Propagačné aktivity inšpekcie práce



Propagačné aktivity inšpekcie práce

→ Príručka 

„Legálna práca, legálne zamestnávanie“
https://www.ip.gov.sk/prirucka-legalna-praca-legalne-
zamestnavanie/

→ Propagačné letáky
https://www.ip.gov.sk/letaky-na-podporu-kampane/

→ Video
https://www.youtube.com/watch?v=qbmdIQNSWjQ&t=5s



ZODPOVEDNÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Nový program, prostredníctvom ktorého má inšpekcia práce záujem

→ upozorniť na výborných „zodpovedných zamestnávateľov“

→ oceniť ich a

→ pomôcť spropagovať ich skvelú prácu v oblasti starostlivosti o zamestnancov a ich 
pracovné podmienky



ZODPOVEDNÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Prečo sa zapojiť?  Aké sú výhody zapojenia sa do programu?

↗ Dobrá povesť v podnikateľskom prostredí – získanie osvedčenia „Zodpovedný zamestnávateľ“ a možnosť 
využívať logo programu poskytuje potenciálnym obchodným partnerom aj záujemcom o prácu u daného 
zamestnávateľa základnú informáciu o jeho serióznosti, zodpovednosti a poskytuje základ pre budovanie 
a rozvoj firmy.

↗ Propagácia na webovej stránke a facebooku Národného inšpektorátu práce, na odborných podujatiach 
konaných pod záštitou Národného inšpektorátu práce počas obdobia platnosti osvedčenia.

↗ Zviditeľnenie sa logom ocenenia – programu.

↗ Dobrý pocit z dodržiavania zákonov, pravidiel a morálky – umožňuje pohodlný a bezstresový rozvoj 
podnikania a pomáha vytvárať priaznivé pracovné prostredie. Odpadá strach z prípadnej kontroly a, 
predovšetkým, z jej následkov.

↗ Spravodlivé a etické podnikateľské prostredie – vo vzťahu ku všetkým účastníkom procesov, kde sa 
rovnaká zodpovednosť vyžaduje aj od ostatných v záujme vytvorenia zodpovedného trhu, na ktorom 
nemajú uplatnenie nezákonné praktiky.

↗ Spokojní angažovaní a motivovaní zamestnanci – ako výsledok starostlivosti o pracovné podmienky, 
pracovné prostredie, ale aj starostlivosti o tímy zamestnancov a jednotlivcov, ktorá uspokojuje všetky 
typy ich potrieb.

↗ Inšpekcia práce ako pomocník



ZODPOVEDNÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Ako sa zapojiť?

Do programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ sa môže zapojiť ktorýkoľvek zamestnávateľ 
alebo aj organizačná zložka podniku usadená v Slovenskej republike. 
Odporúčaný termín prihlásenia sa do programu je od 1. januára do 30. júna daného 
kalendárneho roka. 
Zamestnávateľ zašle 
↗ žiadosť o registráciu v programe „Zodpovedný zamestnávateľ“ (príloha č. 1 vrátane 

súhlasu s podmienkami programu) a
↗ motivačný list (v ňom uvedie napr. popis vlastného uplatňovaného systému riadenia 

ľudských zdrojov, benefity poskytované zamestnancom nad rámec zákonných 
povinností) 

na sekretariát Riadiacej komisie programu.



ZODPOVEDNÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Ako bude prebiehať overovanie plnenia podmienok na získanie osvedčenia?

1. Administratívna časť:

→ Sekretariát Riadiacej komisie programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ osloví miestne 
príslušný inšpektorát práce podľa miesta pracoviska (môže ich byť aj viacero) 
o vyjadrenie k zaradeniu žiadateľa o registráciu v programe. 

→ Vyjadrenie inšpektorátu práce

→ Po doručení kladného vyjadrenia sekretariát Riadiacej komisie programu 
„Zodpovedný zamestnávateľ“ zaradí zamestnávateľa do programu, o čom mu zašle 
potvrdenie spolu s kontrolným zoznamom na preverenie kritérií programu.



ZODPOVEDNÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Ako bude prebiehať overovanie plnenia podmienok na získanie osvedčenia?

2. Interné preverenie

→ Registrovaný zamestnávateľ vykoná interné preverenie kritérií programu podľa 
pokynov uvedených v kontrolnom zozname. 

→ Vyplnený kontrolný zoznam s doplnením informácií do časti poznámok, kde uvedie 
najmä, ako boli jednotlivé požiadavky splnené, a odkazuje na príslušné interné 
dokumenty, ktoré podporujú preukázanie splnenia požiadaviek programu, zašle 
sekretariátu Riadiacej komisie. 

→ Priloží potvrdenia o tom, že zamestnávateľ nemá nedoplatky voči Sociálnej poisťovni, 
zdravotným poisťovniam, doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam a voči orgánom 
Finančnej správy.

→ Po internom preverení kritérií, registrovaný zamestnávateľ požiada o bezplatné 
objektívne preverenie plnenia kritérií formou preventívneho výkonu inšpekcie práce 
miestne príslušný inšpektorát práce.



ZODPOVEDNÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Ako bude prebiehať overovanie plnenia podmienok na získanie osvedčenia?

3. Externé preverenie

→ Inšpektorát práce preverí plnenia kritérií programu. Ak u zamestnávateľa pôsobia 
zástupcovia zamestnancov, požiada ich o vyjadrenie k plneniu povinností 
zamestnávateľa a k úrovni pracovných podmienok na pracovisku. Následne inšpektorát 
práce zašle oznámenie o preverení kritérií programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ 
spolu so správou o ich preverení sekretariátu Riadiacej komisie programu.

→ Riadiaca komisia programu na základe vyššie uvedenej dokumentácie rozhodne 
o udelení osvedčenia „Zodpovedný zamestnávateľ“ pre registrovaného 
zamestnávateľa.

→ Sekretariát Riadiacej komisie programu informuje registrovaného zamestnávateľa 
o výslednom rozhodnutí Riadiacej komisie a dohodne s ním detaily následného 
odovzdania ocenenia.



ZODPOVEDNÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Čo sa hodnotí?

↗ Dodržiavanie povinností zamestnávateľa v oblasti legálneho zamestnávania

↗ Dodržiavanie povinností zamestnávateľa v oblasti pracovného práva

↗ Dodržiavanie základných povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP

↗ Sociálna politika zamestnávateľa – postoje, prístupy, programy

↗ Spokojnosť zamestnancov



ZODPOVEDNÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Kedy získam osvedčenie?
Osvedčenia sa odovzdávajú úspešným registrovaným 
zamestnávateľom, ktorí splnili podmienky programu na 
slávnostnom odovzdávaní v rámci odbornej konferencie 
organizovanej Národným inšpektorátom práce. 

Ako byť zodpovedným zamestnávateľom?
Záväzkom pre registrovaného zamestnávateľa je pravidelné 
každoročné preverovanie podmienok programu podľa dotazníka 
vlastnou činnosťou. V prípade potreby môže zodpovedný 
zamestnávateľ požiadať o konzultácie, bezplatné poradenstvo alebo 
preventívny výkon inšpekcie práce miestne príslušný inšpektorát 
práce.

→ Osvedčenie je platné päť rokov od jeho vydania.

→ O predĺženie platnosti osvedčenia na ďalších päť rokov môže 
zodpovedný zamestnávateľ požiadať najneskôr 6 mesiacov pred 
uplynutím platnosti vydaného osvedčenia



ZODPOVEDNÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Kde získať viac informácií?

https://www.ip.gov.sk/program-zodpovedny-zamestavatel/

Ing. Edita Majerová, PhD. 

mail: edita.majerova@ip.gov.sk, tel.: +421 55 7979940


