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100. VÝROČIE ZALOŽENIA
MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE

REDAKCIA 

Roland Klokner

V roku 2019 si pripomenieme 
hneď niekoľko okrúhlych 
výročí udalostí, ktoré vý  z
nam ným spôsobom ovplyvnili 
dianie na našom území. Roky 
končiace sa deviatkou boli
v našich dejinách prelomové. 

Napríklad v roku 1939 vypukla 
2. Svetová vojna, o desať 
rokov neskôr už komunis
tickí vládcovia vyhlásili prvú 
z päťročníc, podľa ktorých 
sa hospodárstvo riadilo až 
do Nežnej revolúcie v roku 
1989. Do histórie sa zapísalo 
ešte mnoho iných závažných 
udalostí, ktoré sa odohrali
v rokoch koncom jednotlivých 
desaťročí. V aktuálnom vydaní 
ePRÁCA sa venujeme dvom 
inštitúciám ovplyvňujúcim 
životy zamestnancov, ktoré 
tento rok oslávili okrúhle 
výročia ich založenia. 

V roku 1919 vznikla Medzi
národná organizácia práce
a o polstoročie neskôr Národ
ný inšpektorát práce. Aj vďaka 
týmto inštitúciám sa zamest
nancom na Slovensku vytvára
jú pracovné podmienky, ktoré 
nás zaraďujú medzi vyspelé 
krajiny v oblasti pracovného 
trhu.  

pokračovanie na strane 2

ROK 1919 BOL PRE OBYVATEĽOV EURÓPY VEĽMI DÔLEŽITÝM VO VIACERÝCH OBLASTIACH 
ŽIVOTA. VZNIK NOVÝCH REPUBLÍK NA TROSKÁCH BÝVALEJ MONARCHIE SPREVÁDZALI 

STRETY RÔZNYCH NÁZOROVÝCH PRÚDOV. 

Politikov nových európskych 
štátov čakali neľahké úlohy 
nielen pri udržaní mieru, 
ale aj nastolení fungovania 
štátnych inštitúcií, dopra-
vy či zdravotníctva. Vznik 
Československej republiky 
priniesol pre jej občanov 
úplne nové skutočnosti, 
s akými sa dovtedy 
nestretávali. Najmä na 
Slovensku sa mohlo prvýkrát 
naplno prejavovať národ-
né sebaurčenie. V tomto 
roku vznikla Univerzita 
Komenského a ľudia v meste 
s novým názvom Bratislava 
mohli začať navštevovať Slo
venské národné divadlo.

Veľké zmeny nastali počas 
prvej svetovej vojny aj 
v priemyselnej výrobe. Už 
pred jej vypuknutím prie-
myselná revolúcia preme-

nila trh práce do dovtedy 
nevídanej podoby. Aby mohla 
priemyselná výroba uspoko-
jovať bezhraničný apetít 
svojich armád, továrne museli 
spoľahlivo fungovať. 

Takýto veľký nápor na výrobu 
si vyžadovalo veľké pracovné 
zaťaženie zamestnancov
v továrňach. Už pred prvou 
svetovou vojnou sa rodili sna-
hy o založenie medzinárodnej 
organizácie, ktorá by riešila 
otázky spojené s ochranou 
pracovníkov. Rok 1919 bol 
pre vznik takejto organizácie 
vhodný najmä preto, že to bol 
čas vzniku viacerých nových 
medzinárodných združení. 
Tak sa súčasťou programu 
Parížskej mierovej konferen-
cie stala aj požiadavka na vy
tvorenie komisie, ktorá by sa 
zaoberala riešením sociálnych 

otázok na medzinárodnej 
úrovni. V tejto komisii boli 
zástupcovia vlád Belgicka, 
Československa, Francúzska, 
Japonska, Kuby, Poľska, Spo-
jeného kráľovstva, Spojených 
štátov amerických a Talian
ska. Komisia po prerokovaní 
britského návrhu vytvorila 
na jeho základe dokument 
upravujúci fungovanie novej 
organizácie. Výsledné usta-
novenie bolo zahrnuté do 
Versaillskej mierovej zmluvy 
s Nemeckom, prijatej 28. júla 
1919, a následne do ďalších 
mierových zmlúv uzavretých 
s Rakúskom, Maďarskom a 
Bulharskom. Medzinárodná 
organizácia práce sa ako 
samostatná organizácia stala 
súčasťou Spoločnosti náro-
dov. 
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Dôvody jej vzniku sú vo Versaillskej zmluve naviazané na cieľ 
všeobecného mieru, ktorý môže byť dosiahnutý, iba ak je 
založený na sociálnej spravodlivosti. 

Medzinárodná organizácia práce sa mala riadiť predovšetkým 
týmito hlavnými zásadami: práca nie je tovar, uznanie slobody 
združovania, obmedzenie pracovného času a zabezpečenie 
dostatočného odpočinku, odstránenie detskej práce, rovnaké 
odmeňovanie za rovnakú prácu bez ohľadu na pohlavie 
a existencia inšpekcie práce. Dodržiavaním týchto zásad sa 
mala Medzinárodná organizácia práce venovať hlavne prijíma-
niu pracovných noriem uplatniteľných vo všetkých členských 
krajinách. 

MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRÁCE JE 
ZALOŽENÁ NAJMÄ NA TÝCHTO CIEĽOCH
A ZÁMEROCH: 

❶ práca nie je tovar, 

❷ sloboda prejavu a sloboda združovania sa sú základnými 
podmienkami pokroku, 

❸ každá chudoba predstavuje nebezpečenstvo pre prosperi-
tu všade vo svete, 

❹ zápas proti každému nedostatku sa musí viesť s nepoľavu-
júcou silou v každom národe a cestou nepretržitého a sús-
tredeného medzinárodného úsilia, v ktorom sa zástupcovia 
pracovníkov (zamestnancov) a zástupcovia zamestnávateľov, 
majúci rovnaké postavenie ako zástupcovia vlád, spoločne 
zapoja do slobodnej diskusie a do demokratického rozhodo-
vania s cieľom podporovať všeobecné blaho. 

V SÚČASNOM OBDOBÍ MOP PRESADZUJE 
TIETO STRATEGICKÉ CIELE: 

❶ podpora a realizácia pracovných noriem a základných 
zásad a práv pri práci, 
❷ vytváranie väčších príležitostí pre ženy a mužov na zabez-
pečenie dôstojného zamestnania a dôstojného príjmu, 
❸ zvýšenie pokrytia a účinnosti sociálnej ochrany pre všet-
kých, 
❹ posilnenie trojstrannosti (tripartity) a sociálneho dialógu. 

MOP FORMULUJE A VYTVÁRA MEDZINÁROD-
NÉ PRACOVNÉ NORMY – DOHOVORY
A ODPORÚČANIA NAJMÄ V OBLASTIACH: 

❶ sloboda združovania a právo organizovať sa (vytváranie 
❷ zo strany zamestnávateľov a zo strany pracovníkov/
zamestnancov – organizácií na presadzovanie a ochranu ich 
práv a záujmov, práva zamestnávateľov, práva pracovníkov/
zamestnancov, odborové práva), 
❸ sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie, kolektívne 
zmluvy, 
❹ odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej 
práce, 
❺ účinné zrušenie detskej práce, 
❻ odstránenie diskriminácie, ak ide o zamestnanie a 
povolanie, 
❼ podmienky zamestnania a pracovné podmienky, 
❽ bezpečnosť a zdravie pri práci, 
❾ inšpekcia práce, 
❿ minimálne normy sociálneho zabezpečenia, 
⓫ rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie atď. 

MOP ponúka odbornú spoluprácu a pomoc v oblastiach pro-
fesijného vzdelávania, pracovnej rehabilitácie a zamestnávania 
zdravotne postihnutých osôb, politiky zamestnanosti, pra-
covnej administratívy, riadenia, družstiev, malých a stredných 
podnikov, štatistiky práce a pod. Podporuje rozvoj nezávislých 
organizácií zamestnávateľov a nezávislých organizácií pra-
covníkov (zamestnancov). 

ŠTRUKTÚRA MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE 
PRÁCE 

V rámci systému Organizácie Spojených národov má MOP 
unikátnu trojstrannú (tripartitnú) štruktúru za účasti zástupcov 
zamestnávateľov, zástupcov pracovníkov (zamestnancov) ako 
rovnocenných partnerov vlád členských štátov MOP. Zložkami 
členského štátu MOP sú teda zástupcovia vlády, zástupcovia 
zamestnávateľov a zástupcovia pracovníkov (zamestnancov). 
Základom štruktúry MOP sú tri hlavné orgány: 

ý 
Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce

ý
Správna rada Medzinárodného úradu práce 

 
ý

Medzinárodný úrad práce 
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AKTIVITY MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE 
PRÁCE 

Základnou činnosťou MOP je formulovanie, prijímanie, pre-
sadzovanie a aplikovanie medzinárodných pracovných noriem 
MOP, ktoré sú prijímané vo forme dohovorov MOP, vo forme 
protokolov k dohovorom MOP a vo forme odporúčaní MOP
a týkajú sa predovšetkým: slobody združovania a ochrany 
práva organizovať sa; kolektívneho vyjednávania; odstránenia 
všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce; účinného zruše-
nie detskej práce; odstránenia diskriminácie, ak ide o zamest-
nanie a povolanie; podmienok zamestnávania a pracovných 
podmienok; bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; inšpekcie 
práce; minimálnych noriem sociálneho zabezpečenia; rovnosti 
príležitostí a zaobchádzania a ďalších významných otázok. 

Bezpečnosť práce a sociálna spravodlivosť. – Tieto ideály stáli 
za vznikom Medzinárodnej organizácie práce (MOP) už v roku 
1919, a aj keď dnes čelíme iným výzvam ako pred sto rok-
mi, je stále dôležité pripomínať si význam tejto organizácie. 
Československo bolo už na začiatku storočia jedným

zo zakladajúcich členov a aj 
dnes chceme patriť medzi 
tých, ktorí pozorne sledu-
jú, ako bude vyzerať práca 
budúcnosti.
 
Základnou činnosťou MOP 
je formulovanie, prijímanie, 
presadzovanie a aplikovanie 
pracovnoprávnych noriem, 
ktoré sa týkajú predovšetkým 
slobody združovania a práva 
organizovať sa, kolektívneho 
vyjednávania, odstránenia 
všetkých foriem nútenej 
alebo povinnej práce, účin-
ného zrušenia detskej práce, 
odstránenia diskriminácie 
vo svete práce, pracovných 
podmienok, bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, 
inšpekcie práce, minimálnych 
noriem sociálneho zabez-
pečenia, rovnosti príležitostí 
a zaobchádzania a ďalších 
významných otázok z prostre-
dia práce. 
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108. ZASADNUTIE GENERÁLNEJ KONFERENCIE 
MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE

REDAKCIA

ZASADNUTIA GENERÁLNEJ KONFERENCIE MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE SÚ KAŽDOROČNOU UDALOSŤOU, 
AVŠAK 108. ZASADNUTIE SA KONÁ POČAS STÉHO VÝROČIA MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE (MOP). PRI TEJTO

 PRÍLEŽITOSTI SA POZORNOSŤ SÚSTREDILA NA ZMENY VO SVETE PRÁCE VRÁTANE ROZVÍJAJÚCEJ SA ÚLOHY MOP 
PRI BUDOVANÍ BUDÚCNOSTI PRÁCE. 

Na zasadnutí sa zúčastnilo približne 5 700 vládnych, zamest-
návateľských a zamestnaneckých delegátov z 187 členských 
štátov MOP. 

PROGRAM 108. ZASADNUTIA GENERÁLNEJ KONFERENCIE 
MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE

Stále body programu:
 ý Správy predsedu Správnej rady
 ý Program a rozpočet na roky 2020 – 2021 a iné otázky;
 ý Informácie a správy o aplikácii dohovorov a odporúčaní

Ďalšie body programu boli:
 ý Výstupný dokument k stému výročiu založenia MOP;
 ý Násilie a obťažovanie žien a mužov vo svete práce – 
normotvorná činnosť, druhé kolo diskusií v rámci procedúry 
dvojitej rozpravy, ktorej cieľom je prijatie nového dohovoru 
MOP na túto tému;
 ý Tematické diskusie a podujatia týkajúce sa Sveta práce 
vrátane storočnicových iniciatív.

NÁVŠTEVY NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI

Na zasadnutí sa zúčastnilo viac ako 50 vysokopostavených 
hodnostárov vrátane približne 45 hláv štátov a predsedov vlád. 
Počas plenárneho zasadnutia vystúpili so svojimi príspevkami
k budúcnosti práce aj Dmitrij Medvedev, predseda vlády Ruskej 
federácie, Angela Merkel, spolková kancelárka Nemecka, 
Emmanuel Macron, prezident Francúzska, a Theresa Mayová, 
premiérka Spojeného kráľovstva. Na diskusiách sa ďalej zúčast-
nili mnohí vedúci predstavitelia medzinárodných organizácií, či 
už na plenárnych zasadnutiach, alebo na tematických fórach. 
Konferenciu uzavrel 21. júna generálny tajomník OSN António 
Guterres.

BUDÚCNOSŤ PRÁCE, KTORÚ CHCEME

Práca výročnej konferencie sa opierala o uverejnené 
odporúčanie Svetovej komisie pre budúcnosť práce – Práca pre 
jasnejšiu budúcnosť. V priebehu roka 2019 usporiadali členské 
štáty MOP desiatky dialógov na vnútroštátnej úrovni s cieľom 
prediskutovať správu a delegáti sa zaoberali otázkami,

SOCIÁLNA POLITIKA
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ktoré vzišli z diskusií na plenárnom zasadnutí.

BOJ PROTI NÁSILIU NA PRACOVISKU A OBŤAŽOVANIU

Násilie a obťažovanie na pracovisku ovplyvňuje zdravie, 
bezpečnosť a blahobyt pracujúcich žien a mužov. Po úvod-
nej diskusii, ktorá sa konala minulý rok, výročná konferencia 
uvažovala o prijatí Dohovoru spolu s Odporúčaním k tejto 
kritickej otázke.

Násilie a obťažovanie žien a mužov vo svete práce – normo
tvorná činnosť – predstavovala druhé kolo diskusií v rámci 
procedúry dvojitej rozpravy, ktorej cieľom bolo prijatie nového 
dohovoru MOP na túto tému. Nový dokument má podobu 
právne záväzného dohovoru, ktorý bude následne otvorený
na podpis a ratifikáciu.

VÝSTUPNÝ DOKUMENT K STÉMU VÝROČIU ZALOŽENIA 
MOP – DEKLARÁCIA

Počas konferencie delegáti diskutovali a konferencia prijala 
Deklaráciu k stému výročiu založenia MOP (ďalej len „Deklará-
cia“). Rokovania sa týkali transformujúcich síl sveta práce
a poslania MOP pri formovaní budúcnosti spoločnej prosperity 
pre všetkých.

Pri príležitosti stého výročia založenia MOP bolo cieľom vy
tvoriť a prijať výročný dokument, ktorý by odrážal jej doterajšiu 
históriu a politické smerovanie organizácie v nasledujúcich 
rokoch. Podkladom k tejto Deklarácii boli vstupy od jed-
notlivých tripartitných častí delegácií spolu so správou tzv. 
Globálnej komisie MOP pre budúcnosť práce, ktorá predstavu-
je kľúčový dokument týkajúci sa vízie budúceho rozvoja práce, 
ktorým by sa organizácia mala v ďalších rokoch svojho pôsobe-
nia riadiť.

VÝBOR PRE APLIKÁCIU DOHOVOROV A ODPORÚČANÍ

V tomto roku boli vo Výbore pre aplikáciu dohovorov a 
odporúčaní prediskutované nasledovné dohovory:

ý Filipíny, Kazachstan, Turecko, Zimbabwe, Alžírsko, Egypt, 
Fidži, Honduras – Dohovor Medzinárodnej organizácie práce 
o slobode združovania a ochrane práva  organizovať sa č. 87 z 
roku 1948; dohovor prijala Generálna konferencia Medzinárod-
nej organizácie práce v San Franciscu na svojom 31. zasadnutí 
9. júla 1948. Dohovor nadobudol platnosť 4. júla 1950.

ý Etiópia – Dohovor Medzinárodnej organizácie práce
o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 
1973; dohovor prijala Generálna konferencia Medzinárodnej 
organizácie práce v Ženeve na svojom 58. zasadnutí 26. júna 
1973.

ý Irak, Jemen, Cabo Verde (Kapverdská republika), 
Demokratická republika Kongo, Laoská ľudová republika – Do-
hovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze
a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem 
detskej práce č. 182 z roku 1999; dohovor prijala Generálna 
konferencia Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve na 
svojom 87. zasadnutí 17. júna 1999.

ý Líbya, Tadžikistan – Dohovor Medzinárodnej organizácie 
práce o diskriminácii, pokiaľ ide o zamestnanie a povolanie,
č. 111 z roku 1958; dohovor prijala Generálna konferencia 
Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve na svojom 42. 
zasadnutí 25. júna 1958.

ý Mjanmarsko, Bielorusko – Dohovor Medzinárodnej orga-
nizácie práce o nútenej alebo povinnej práci č. 29 z roku 1930; 
dohovor prijala Generálna konferencia Medzinárodnej orga-
nizácie práce v Ženeve na svojom 14. zasadnutí 28. júna 1930.

ý Nikaragua – Dohovor Medzinárodnej organizácie práce
o základných cieľoch a normách sociálnej politiky č. 117 z roku 
1962.

ý Uruguaj, Brazília – Dohovor Medzinárodnej organizácie 
práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjed-
návať č. 98 z roku 1949.

ý Národný štát Bolívia – Dohovor Medzinárodnej organizácie 
práce o určovaní minimálnej mzdy s osobitným zreteľom
na rozvojové krajiny č. 131 z roku 1970.

ý Salvádor – Dohovor Medzinárodnej organizácie práce
o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania 
medzi národných pracovných noriem č. 144 z roku 1976.

ý Srbsko, India – Dohovor Medzinárodnej organizácie práce
o inšpekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku 1947

BOJ PROTI NÁSILIU NA PRACOVISKU A OBŤAŽOVANIU

Počas stého výročia založenia MOP boli prijaté Odporúčanie
a Dohovor, ktoré riešia jeden z najzávažnejších a najzložitejších 
problémov, ktorým čelia pracovníci a zamestnávatelia na celom 
svete: násilie a obťažovanie. 

Mať globálny minimálny štandard na prevenciu a riešenie 
násilia a obťažovania vo svete práce prinesie nádej miliónom 
pracovníkov. Počas diskusií bolo počuť príbehy pracovníkov 
odevného priemyslu, domácich pracovníkov, pouličných pre-
davačov, tých, ktorí prežili domáce násilie, a miliónov pracu-
júcich žien, pre ktoré je násilie a obťažovanie stále každoden-
nou realitou; preto je dôležité presunúť sa od vyjednávania
a prijatia štandardu k jeho ratifikácií a implementácií.

ĽUDSKÉ PRÁVA

V Dohovore sa jasne uvádza, že každý má právo na svet práce 
bez násilia a obťažovania  vrátane násilia a obťažovania na 
základe pohlavia. S právami. samozrejme. prichádza zodpoved-
nosť. Z textu jasne vyplýva, že všetci – vlády, zamestnávatelia
a pracovníci – vo svete práce zohrávajú úlohu pri zabezpečo-
vaní a udržiavaní pracovnej kultúry, ktorá je založená na 
vzájomnom rešpektovaní a dôstojnosti ľudských bytostí – pros-
tredníctvom zdržania sa, predchádzania a riešenia násilia
a obťažovania.

NIKTO SA NEOPOMÍNA

Dohovor má inkluzívny prístup, ktorý rozširuje ochranu na 
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všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich zmluvné postavenie, 
vrátane jednotlivcov, ktorí majú právomoc zamestnávateľa, 
ako aj uchádzačov o zamestnanie, žiakov, stážistov a učňov, 
dobrovoľníkov a iných.

Dohovor tiež objasňuje, že násilie a obťažovanie tretími strana-
mi – či už ide o klientov, zákazníkov, pacientov alebo verejnosť 
– sa musia zobrať na vedomie a riešiť. Pre pracovníkov, ktorých 
pracovné miesta zahŕňajú prácu s verejnosťou a verejným
priestorom, je toto uznanie mimoriadne dôležité.

Pri opise násilia a obťažovania vo svete práce ako „výpočtu 
neprijateľného správania a praktík“ sa našiel spôsob, ako 
opísať podstatu problému a zamerať sa na škody, ktoré toto 
správanie a praktiky spôsobujú, či už fyzické, psychologické, 
sexuálne, ekonomické alebo iné.

V Dohovore sa jasne uvádzajú miesta a situácie, ktoré sú spo-
jené s prácou alebo vyplývajú z práce, kde dochádza k násiliu 
a obťažovaniu: fyzicky na pracovisku, ako aj na spoločenských 
stretnutiach, online, na miestach, kde sa pracovníci zdržiavajú, 
jedia alebo sa starajú o zdravotné a hygienické potreby.

Dohovor zahŕňa všetky sektory – verejné aj súkromné, vrátane 
neformálnej ekonomiky, kde je aktívnych viac ako 60 percent 
pracovníkov.

V procese vytvárania Dohovoru sa dospelo k dohode na texte, 
ktorý by riešil nielen všetky dôvody diskriminácie uvedené
v pôvodnom zozname (vek, zdravotné postihnutie, rasa, 
etnický pôvod, domorodé postavenie, sexuálna orientácia, 
rodová identita alebo akýkoľvek iný dôvod), ale išiel by ďalej, 
aby sa prispôsobil vyvíjajúcim sa medzinárodným diskusiám
o diskriminácii a ľudských právach odkazom na existujúce 
medzinárodné pracovné normy a ľudské práva.

RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE A OBŤAŽOVANIE

Pre pracovníkov bolo nevyhnutné, aby prijaté štandardy uznali, 
že vo svete práce je všeobecne rozšírené rodovo podmienené 
násilie a obťažovanie. Skupina pracovníkov si vypočula množst-
vo príbehov z pracovísk v každom sektore, v každom kúte 
sveta, ktoré jasne potvrdili, že ide o bežný jav.

Prítomnosť rodovo podmieneného násilia a obťažovania
vo svete práce umlčuje nielen tých, ktorí sú ním zasiahnutí, 
ale aj tých, ktorí sa obávajú odplaty alebo odvetných opatrení, 
ak sa vyslovia proti obťažovaniu a násiliu, ktorého sú svedkami. 
To robí z rodovo podmieneného násilia a obťažovania jeden 
z najúčinnejších nástrojov zastrašovania a tvorí významnú 
prekážku účasti žien vo svete práce.

Aby sa odstránilo rodovo podmienené násilie vo svete práce, 
prioritou musí byť transformačná zmena na pracoviskách. Hoci 
vlády, organizácie zamestnávateľov a pracovníkov zohrávajú 
významnú úlohu, túto zmenu musia oznámiť a viesť tí pra-
covníci, ktorých sa týka. Zmena musí zahŕňať aj stratégie, ktoré 
sú cielené proti sociálnym normám, ktoré udržiavajú rodové 
nerovnosti a nerovnaké mocenské vzťahy na pracovisku
a umožňujú násilie a obťažovanie.

VPLYV DOMÁCEHO NÁSILIA VO SVETE PRÁCE

Po celom svete rastie hnutie, ktoré má za cieľ odhaliť a riešiť 
vplyv domáceho násilia vo svete práce. Vypracovali sa rôzne 
štúdie a prieskumy, pracoviská prijali politiky a ustanovenia
v kolektívnych zmluvách a vlády prijali právne predpisy, ktoré 
uznávajú dôsledky domáceho násilia vo svete práce a poskytu-
jú aj finančnú podporu.

Žiadny pracovník by si nemal vyberať medzi svojou prácou
a bezpečnosťou – alebo bezpečnosťou svojich detí. Text
v Dohovore a usmernenia v Odporúčaní poskytujú vládam 
jasné znamenia, ako majú budúce opatrenia vyzerať.

Dohovor vyžaduje, aby prvým krokom k prevencii bolo identi-
fikovanie sektorov, povolaní a pracovných opatrení, v ktorých 
sú pracovníci vystavení násiliu a obťažovaniu. Niektoré pra-
covné miesta so sebou prinášajú väčšie riziká, či už z povahy 
samotnej práce, alebo zo spôsobu, akým je práca navrhnutá, 
organizovaná a riadená. Dohovor a Odporúčanie vyzývajú 
vlády, aby spolupracovali so sociálnymi partnermi pri určovaní 
najlepších opatrení, ktoré treba prijať.

REZOLÚCIA K DOHOVORU A ODPORÚČANIU

Uznesenie o odstránení násilia a obťažovania vo svete práce 
zdôrazňuje, že každý má právo na svet práce bez násilia
a obťažovania, že budúcnosť práce môže byť založená na dôs-
tojnosti a úcte bez násilia a obťažovania a že zásadnú úlohu
pri ukončení násilia a obťažovania vo svete práce zohrajú 
členské štáty a sociálni partneri.

Keďže úspech Dohovoru a Odporúčania bude závisieť od ich 
účinnej podpory a implementácie, rezolúcia vyzýva

ý  členské štáty, aby ratifikovali Dohovor o násilí a obťažovaní; 
ý vlády, aby po konzultácii s organizáciami zamestnávateľov 
a pracovníkov implementovali Dohovor a Odporúčanie o násilí 
a obťažovaní;
ý riadiaci orgán Medzinárodného úradu práce, aby požiadal 
generálneho riaditeľa o vypracovanie komplexnej stratégie 
širokej ratifikácie Dohovoru o násilí a obťažovaní a o účinnú 
implementáciu nástrojov vrátane opatrení na: a) podporu 
ini ciatív zvyšovania povedomia, propagačných materiálov, 
výskumu a technickej pomoci;  b) upozornenia príslušných 
medzinárodných a regionálnych organizácii ohľadom prijatých 
nástrojov a na podporu partnerstiev a spoločných iniciatív s 
cieľom odstrániť násilie a obťažovanie vo svete práce
a c) prideľovanie zdrojov v rámci existujúcich a pripravovaných 
programov a rozpočtov a mobilizovanie mimorozpočtových 
zdrojov na vykonávanie uvedených činností s tripartitnými 
zložkami.

SOCIÁLNA POLITIKA
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ČESKOSLOVENSKO BOLO UŽ 
NA ZAČIATKU STOROČIA JEDNÝM 

ZO ZAKLADAJÚCICH ČLENOV 
A AJ DNES CHCEME PATRIŤ MEDZI TÝCH, 

KTORÍ POZORNE SLEDUJÚ, AKO BUDE 
VYZERAŤ PRÁCA BUDÚCNOSTI.

19
19

 - 
20

19
©

 M
O

P,
 2

01
9

© MOP, 2019



 WWW.KOZSR.SK | STRÁNA 8

Prijatie týchto nástrojov znamená, že násilie a obťažovanie vo 
svete práce sú neprijateľné a nezlučiteľné s dôstojnou prácou.

V Dohovore a Odporúčaní sa stanovuje jasný rámec činností, 
ktorý je založený na sociálnom dialógu a vyžaduje si integro-
vaný prístup zohľadňujúci rodové hľadisko pri prevencii
a odstraňovaní násilia a obťažovania vo svete práce.

Každý človek vo svete práce by mal mať pocit, že sa na neho 
tento Dohovor a Odporúčanie vzťahuje. Zároveň sa týmito 
nástrojmi preukazuje sila tripartizmu a úloha, ktorú môže 
zohrávať MOP pri zlepšovaní pracovného života ľudí a pri pod-
pore mieru, sociálnej spravodlivosti a demokracie vo svete.

VÝSTUPNÝ DOKUMENT K STÉMU VÝROČIU ZALOŽENIA 
MOP – DEKLARÁCIA

Deklarácia sa opiera o Deklaráciu z Filadelfie z roku 1944, 
Deklaráciu MOP z roku 2008 o základných zásadách a právach
v práci a Deklaráciu MOP z Oslo z roku 2013. 

Cieľom navrhovaného dokumentu bolo, aby MOP bola 
vedúcou globálnou silou v zlepšovaní pracovných zručností
a aby mala priamy kontakt so spoločnosťami a zamestnan-
cami. MOP uvádza, že v súčasnom globálnom trhu práce je 
zanedbávaný problém neformálneho zamestnávania, v ktorom 
ne platia základné štandardy pre zamestnávanie. Riešením by 
mala byť tripartita na národných úrovniach, ako aj v celosveto-
vom meradle. Storočnicová Deklarácia sa tvorila s cieľom, aby 
ťažiskovým bodom bola ľudská bytosť. Deklarácia mala mať 
vyššie ambície ako to, čo MOP doteraz dosiahla. Deklarácia 
mala byť časovo neohraničená, s dlhodobou hodnotou
a použiteľná pre všetky štáty na rôznych stupňoch rozvoja. 

V rámci rokovaní bolo k zneniu deklarácie predložených 278 
pripomienok zo strany zástupcov zamestnávateľov, pracovníkov 
a vlád. Deklarácia bude plánom pre budúcnosť MOP, pričom 
stanovovanie noriem bude kľúčové na zabezpečenie demokra-
cie vo svete práce s cieľom vyzdvihnúť planétu a ľudí nad 
dosahovanie ziskov. 

DEMOKRATIZÁCIA MOP

Na prvej konferencii v roku 1919 bolo z 500 registrovaných 
účastníkov len 22 žien, pričom ani jedna nebola delegátom
s hlasovacím právom. Pri pohľade na obrázky z tých čias však 
vidno, že ešte menšie zastúpenie mali ľudia s farebnou pleťou. 
Jeden kontinent, Afrika, nebol zastúpený vôbec, okrem dvoch 
alebo troch krajín. Teraz je ich 58. História mala vplyv na štruk-
túru riadenia MOP, ktorá však už nie je v súlade so súčasným 
a budúcim svetom. Záležitosť demokratickej reprezentácie sa 
preto riešila na výročnej konferencii a aj v tejto Deklarácii
a jej uznesení.

KĽÚČOVÉ PRVKY DEKLARÁCIE

ý Potvrdzuje historický tripartitný a normatívny mandát MOP, 
ktorý je stále plne relevantný a aktuálny, a zároveň identifikuje 
oblasti, v ktorých existuje potreba zlepšenia, s cieľom zabez-
pečiť dôstojnú prácu a sociálnu spravodlivosť pre všetkých. 

ý Zaoberá sa narušením pracovných vzťahov a potrebou 
ochrany všetkých pracovníkov, pričom pokrýva staré aj nové 
formy práce vrátane neštandardných foriem práce, ako aj práce 
v platformách. Deklarácia dáva jasné posolstvo o poskytovaní 
primeranej ochrany všetkým pracovníkom v súlade s prog
ramom dôstojnej práce a prvkami, ktoré treba riešiť (základné 
práva, primeraná minimálna mzda, maximálny pracovný čas 
a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), pričom opätovne 
potvrdzuje dôležitosť pracovnoprávneho vzťahu a podporuje 
prechod od neformálneho k formálnemu hospodárstvu.

ý Deklarácia uznáva práva pracovníkov ako kľúčovú stratégiu 
pre inkluzívny a trvalo udržateľný hospodársky rast, ktorú mož-
no dosiahnuť prostredníctvom slobody združovania a práva 
na kolektívne vyjednávanie. Poskytuje nám dôležitý a autori-
tatívny základ na posilnenie sociálneho dialógu a kolektívnej 
reprezentatívnosti ako silných a nenahraditeľných stavebných 
prvkov demokracie na pracovisku a vo svete práce.

ý Jedno z kľúčových práv pracovníkov je právo chodiť do 
práce a vrátiť sa z nej bezpečne a zdravý domov. Aj po 100 
rokoch, čo je toto právo v centre pôsobenia MOP, to nie je ani 
zďaleka dosiahnuté, najmä v spojení s novými výzvami vyplýva-
júcimi z technologických a klimatických zmien. Bezpečné
a zdravé pracovné podmienky si zaslúžia postavenie základ-
ného práva. Táto Deklarácia a jej uznesenie jasne
a jednoznačne stanovujú prvé kroky, aby sa tak stalo.

ý Stanovuje silný program pre zručnosti, kompetencie a kvali-
fikácie pre všetkých pracovníkov počas ich pracovného života.

ý Poskytuje základ riešenia rastúcej nerovnosti v príjmoch
a iných nerovností.

SOCIÁLNA POLITIKA
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ý Naliehavou prioritou je rozvoj a implementácia transfor-
mačnej agendy pre rodovú rovnosť pri práci vrátane vyhod-
notenia dosiahnutého pokroku.

ý Podporuje kvalitné verejné služby a pracovné príležitosti 
vo verejnom sektore, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľné, 
inkluzívne a rodovo rovné hospodárstva a spoločnosti.

ý Technológie prinášajú obrovské sľuby a príležitosti. Musíme 
sa však poučiť z minulosti a počiatočných utrpení spôsobených 
priemyselnou revolúciou. Technologická zmena nevedie 
automaticky k dobrým a spravodlivým životným podmienkam 
pre všetkých pracovníkov. Deklarácia uznáva, že potrebujeme 
prístup zameraný na človeka so silnou riadiacou úlohou MOP 
vrátane ochrany údajov a súkromia a ochrany práce v plat-
formách. To si tiež vyžaduje, aby sociálny dialóg zohrával výz
namnú úlohu, keďže pracovníci a ich zástupcovia prispievajú
k udržateľnejšiemu riadeniu technologických zmien zamer-
anému na človeka. Tripartita, sociálny dialóg a kolektívne vy-
jednávanie sú kľúčové hnacie sily pri rokovaniach o podmienk-
ach sociálne a environmentálne spravodlivého prechodu.

ý V obchodných modeloch, ktorými sa riadia hospodárstva, 
spoločnosti a súčasný svet práce, je potrebná zmena smeru
z povyšovania zisku nad záujmy ľudí a planéty. Podniky
a spoločnosti sa musia zameriavať na udržateľnejšie modely 
podnikania, pri ktorých sociálny a hospodársky pokrok môže
a musí ísť ruka v ruke. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnut-
ná účinná regulácia nielen na vnútroštátnej úrovni, 
ale aj na cezhraničnej úrovni, pokiaľ ide o globálne dodá-
vateľské a hodnotové reťazce, pričom jadrom je náležitá 
starostlivosť o ľudské a pracovné práva. 

ý Deklarácia tiež ukazuje, že musíme ísť za rámec HDP: 
zabezpečiť, aby globálne makroekonomické rámce vrátane 
daňových, obchodných, priemyselných a odvetvových politík 
podporovali trvalý, inkluzívny a udržateľný rast, plnú a produk-
tívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých.

ý Potvrdzuje vedúcu úlohu MOP v oblasti dôstojnej práce 
v rámci pracovnej migrácie. Táto otázka je dôležitejšia ako 
kedykoľvek predtým, pričom sa zohľadňuje zdanlivo nepre-
konateľná priepasť medzi regiónmi a krajinami, ktoré trvajú na 
právach migrantov bez ohľadu na ich migračný status, a tými, 
ktoré považujú uznanie práv za prekážku riadenia migračných 
tokov.

ý Deklarácia stavia MOP do centra globálneho multilaterálne-
ho systému na dosiahnutie sociálnej spravodlivosti. 

REZOLÚCIA O DEKLARÁCII MOP O BUDÚCNOSTI PRÁCE

Zástupcovia zamestnávateľov a pracovníkov ďalej navrhli do-
plniť Deklaráciu aj o uznesenie o Deklarácii zo stého výročia,
v ktorom sa okrem implementácie Deklarácie: 

ý žiada riadiaci orgán MOP, aby čo najskôr zvážil návrhy
na zahrnutie bezpečných a zdravých pracovných podmienok
do rámca MOP o základných zásadách a právach pri práci;

ý vyzýva riadiaci orgán, aby požiadal generálneho riaditeľa, 
aby náležite zohľadnil Deklaráciu a aby sa jej priority odzrkadlili 
z hľadiska obsahu a štruktúry v programových a rozpočtových 
návrhoch na roky 2020 – 2021 a ďalších s adekvátnym zdrojo-
vým krytím;
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ý požaduje, aby sa pri najbližšej príležitosti ukončil proces 
ratifikácie zmeny a doplnenia ústavy MOP z roku 1986 s cieľom 
definitívne demokratizovať fungovanie a zloženie riadiacich 
orgánov MOP;

ý vyzýva riadiaci orgán, aby požiadal generálneho riaditeľa
o predloženie návrhov zameraných na podporu väčšej súdržno-
sti v rámci multilaterálneho systému.

ODBORY – HNACIA SILA MOP

Medzinárodná organizácia práce oslavuje v roku 2019 sté 
výročie vzniku. Unikátnosť MOP je v jej zložení. Tri kľúčové 
skupiny tvoriace MOP – zástupcovia vlád, zamestnávateľov
a pracovníkov – spoločne otvárajú dvere sociálnej spravodli-
vosti. MOP je jediná medzinárodná organizácia, v ktorej majú 
rovnakú váhu hlasov v rozhodovacom procese zástupcovia 
vlád, pracovníkov a zamestnávateľov. Tento koncept poznáme 
pod názvom tripartita. Vďaka tripartizmu môže vo svojej práci 
MOP využiť poznatky z reálneho sveta v otázkach zamestnano-
sti a práce. Od roku 1919 MOP odpovedala na všetky potreby 
ľudí v oblasti dôstojnej práce, živobytia a dôstojnosti.

V histórii tejto tripartitnej organizácie je však málo známa 
stránka: Kto je hnacou silou založenia MOP? Objavte príbeh 
pracovnej skupiny riadiaceho orgánu MOP – pracovníkov.

Pred 100 rokmi pracovníci bojovali za to, aby bolo počuť ich 
hlas. Priemyselná revolúcia zmenila svet práce a priniesla veľké 
bohatstvo pre úzku skupinu a globálnu dominanciu mnohých 
západných krajín. Narastala pracovná trieda, ktorá denne žila 
v chudobe, nerovnosti a diskriminácii. Bolo bežné, že deti 
pracovali vo fabrikách a na poliach. V súvislosti s industriali
záciou, baníctvom a dopravou vzrástol počet nehôd a úmrtí 
na pracoviskách. V roku 1914 začala prvá svetová vojna, ktorá 
zanechala krajiny a ekonomiky v ruinách. Ľudia boli traumatizo-
vaní násilím a hlasy tých, ktorí pracovali za frontom, sa doža-
dovali, aby boli vypočutí; vypukla revolúcia. Keď prvá svetová 
vojna v roku 1918 konečne skončila, rozčarovanie pracovníkov 
doviedlo celú Európu na pokraj revolúcie. Pracovníci požadova-
li, aby mierová dohoda obsahovala opatrenia, ktoré zabezpečia 
férovejšie pracovné podmienky prostredníctvom medzinárod-
ných pracovných noriem a práv odborov. Sociálna situácia bola 
taká napätá, že jedným z hlavných problémov prerokovávaných 
na mierovej konferencii v Paríži bolo, ako sa vysporiadať
s tým, že „nepokoj je taký veľký, že mier a harmónia sveta sú 
ohrozené“.

Toto vyhlásenie otvorilo úvodnú časť Ústavy MOP a vytvorilo 
pôdu na založenie stálej tripartitnej organizácie práce. MOP, 
ktorá spája vlády, predstaviteľov pracovníkov a zamestná-
vateľov, bola založená v roku 1919 prostredníctvom Článku 
XII Versaillskej mierovej dohody, aby presadzovaním sociálnej 
spravodlivosti zabezpečila mier. Kľúčovým faktorom tripartizmu 
je skupina pracovníkov v riadiacom orgáne MOP. V súčasnosti 
má 33 členov, ktorí sú volení na tri roky všetkými delegátmi 
skupiny pracovníkov na Generálnej konferencii Medzinárodnej 
organizácie práce. Skupina pracovníkov v riadiacom orgáne 
MOP už 100 rokov obhajuje záujmy pracovníkov naprieč celým 
svetom. Zloženie skupiny pracovníkov zohľadňuje regionálnu
a rodovú rovnováhu rovnako ako zmes rozvinutých a rozvojo-
vých krajín.

SOCIÁLNA POLITIKA
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NIEKTORÉ HLAVNÉ VÝSLEDKY PRACOVNÍKOV V MOP

1919 Pracovný čas C001 – prvý medzinárodný dohovor určujúci 
maximálny počet pracovných hodín a dĺžku pracovného dňa.

1920 až 2006 Námorné dohovory – prvá ochrana pre 
námorníkov zabezpečujúca ich bezpečnosť a dôstojné pra-
covné podmienky.

1930 a 1957 Dohovory o nútenej práci C029 a C105 – prvé 
medzinárodné vynútené zákony zakazujúce nútenú prácu
a otroctvo. 

1948 a 1949 Sloboda združovania a kolektívne vyjednávanie 
– medzinárodné normy ochraňujúce právo pracovníkov 
združovať sa v odboroch a kolektívne vyjednávať ich mzdy
a pracovné podmienky.

1951 a 1958 Rovnaké odmeňovanie a zákaz diskriminácie C100 
a C111 – zabezpečenie ochrany pracovníka pred diskrimináciou 
vo svete práce a prístupu k práci rovnako ako rovnakú mzdu za 
prácu rovnakej hodnoty.

1952 Dohovor o sociálnej ochrane C102 – vydanie medzinárod-
nej normy o minimálnych normách sociálneho zabezpečenia 
vrátane nezamestnanosti, invalidity, materstva a dôchodkov.

1973 Dohovor o minimálnom veku na prijatie do zamestnania 
C138 – založený na normách. 

1919 Dohovor stanovuje všeobecnú normu minimálneho veku 
pracovníka.

1973 Tripartitné konzultácie C144 – zabezpečuje zástupcom 
pracovníkov konzultovať zákony a opatrenia, ktoré sa ich dotý-
kajú, v procese ich tvorby.

1999 Najhoršie formy detskej práce C182 – zacielený na úplné 
zastavenie detskej práce po celom svete, najmä všetky nebez-
pečné práce.

Hlas skupiny pracovníkov bol kritický pri niektorých najvýzn-
amnejších historických okamihoch MOP:

Odpor voči nacizmu – v roku 1993 skupina pracovníkov odmi-
etla akreditáciu nemeckého nacistického delegáta za pra-
covníkov, čo zapríčinilo, že Nemecko opustilo MOP.

Dekolonizácia – delegáti za pracovníkov prispeli k prijatiu 
Filadelfskej deklarácie, ktorá pripomenula, že „všetky ľudské 
bytosti bez ohľadu na rasu, vierovyznanie alebo pohlavie majú 
právo usilovať sa o svoje materiálne blaho a duševný rozvoj v 
podmienkach slobody a dôstojnosti, hospodárskej istoty a na 
základe rovnakých príležitostí“.

Boj proti apartheidu – delegáti pracovníkov zohrali dôležitú 
úlohu v boji MOP proti apartheidu v Južnej Afrike.

1964 – prijatie Deklarácie o apartheide. Medzinárodná konfer-
encia práce jednomyseľne prijala Deklaráciu o politike apart-
heidu odsudzujúcu radikálnu politiku vlády Južnej Afriky

 a následnú aktualizáciu akčného programu. Skupina praco v
níkov podporila v boji a transformácií demokratické odborové 
organizácie v Južnej Afrike.

Začiatkom roku 1990 prišlo konečne k víťazstvu nad apart-
heidom, po ktorom Nelson Mandela navštívil Medzinárodnú 
konferenciu práce a vzdal hold MOP.

Nastolenie demokracie v Poľsku – v roku 1980 pracovní-
ci lodeníc v Poľsku začali štrajkovať za nezávislé odborové 
organizácie a rešpekt voči slobode združovania. Delegáti 
pracovníkov zohrali kľúčovú úlohu v obrane práv odborovej 
organizácie Solidarnosc (Solidarita), ktorá bola vedená Lechom 
Walesom. Vyšetrovacia komisia dospela k záveru, že Poľsko 
porušilo Dohovor o slobode združovania č. 87. 

1982 – MOP podporila legitímnosť odborovej organizácie Soli-
darnosc (Solidarita), ktorá sa stala prvou nezávislou
a autonómnou odborovou organizáciou vo vtedajšom východ-
nom bloku. Tento akt  otvoril dvere k návratu demokracie.

Koniec studenej vojny – rozpad Sovietskeho zväzu v rokoch 
1990 a 1991 ukončil studenú vojnu.

Globalizácia – v roku 2008 MOP prijala Deklaráciu o sociálnej 
spravodlivosti pre spravodlivú globalizáciu. Deklarácia vyjadru-
je súčasný pohľad na mandát MOP v ére globalizácie.
V súčasnosti sa svet práce mení rýchlejšie než kedykoľvek 
predtým a zabezpečiť, aby bol hlas pracovníkov počutý, 
je o to dôležitejšie. Silné odbory sú zárukou demokracie. 
Mnohé problémy, ktorým svet čelí – od vysokej nerovnosti po 
vzlety a pády hospodárskych cyklov –, môžu byť zmiernené 
silnými odbormi. Keď sa pozeráme do budúcnosti, musíme 
si pamätať, že budúcnosť nie je vopred určená. Technológie, 
demografia alebo klimatické zmeny samy nerozhodnú o našej 
budúcnosti, ale je na nás, aby sme vybojovali budúcnosť práce 
takú, akú chceme.

„Máme za sebou výnimočných 100 rokov histórie a úspechov. 
Žijeme v čase bezprecedentných transformačných zmien práce. 
S víziou zakladateľov MOP, ktorú nazvali divokým snom,
s víziou zabezpečenia mieru a sociálnej spravodlivosti, určite 
nie je nemožné vybudovať takú budúcnosť práce, akú chceme, 
budúcnosť s dôstojnými pracovnými miestami pre všetkých.“ 
Guy Rider, generálny riaditeľ MOP. 

©
 M

O
P, 2019



 WWW.KOZSR.SK | STRÁNA 12

NAJDÔLEŽITEJŠIE DOHOVORY
MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE

REDAKCIA
MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRÁCE NA SVOJICH PRAVIDELNÝCH ZASADNUTIACH NAVRHUJE A SCHVAĽUJE 

MEDZINÁRODNÉ PRACOVNÉ NORMY VO FORME DOHOVOROV. PRIJATÉ DOHOVORY SÚ V KRAJINÁCH, KTORÉ ICH 
RATIFIKUJÚ, ZÁVÄZNÉ. SLOVENSKÁ REPUBLIKA AKO NÁSTUPNICKÝ ŠTÁT PO ROZDELENÍ ČESKOSLOVENSKA PRI SVOJOM 

VZNIKU 1. JANUÁRA 1993 AUTOMATICKY PREBRALA ZÁVÄZKY PO PREDCHÁDZAJÚCOM ŠTÁTNOM ÚTVARE. V ÉRE 
SAMOSTATNOSTI RATIFIKOVALA ĎALŠIE DOHOVORY O SKVALITNENÍ PRACOVNÝCH PODMIENOK SVOJICH OBČANOV. 

TU SÚ NIEKTORÉ Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH PRIJATÝCH DOHOVOROV, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ PRACOVNÝ ŽIVOT NA SLOVENSKU:

NÚTENÁ PRÁCA

Každý člen Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifiku-
je tento dohovor, sa zaväzuje v čo najkratšom čase potlačiť 
používanie nútenej alebo povinnej práce vo všetkých jej 
formách.

Sloboda združovania sa a ochrana práva odborovo sa orga-
nizovať.

Pracovníci a zamestnávatelia bez rozdielu majú právo zriadiť 
a – s výhradou pravidiel príslušnej organizácie – pripojiť sa k 
organizáciám podľa vlastného výberu bez predchádzajúceho 
povolenia. 

ZRUŠENIE NÚTENEJ PRÁCE

Každý člen Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje 
tento dohovor, sa zaväzuje potláčať a nevyužívať žiadnu formu 
nútenej alebo povinnej práce:

ý ako prostriedok politického nátlaku alebo vzdelávania alebo 
ako trest za držanie alebo vyjadrenie politických názorov alebo 
názorov ideologicky protichodných k zavedenému politickému, 
sociálnemu alebo hospodárskemu systému;

ý ako spôsob mobilizácie a využívania práce na účely hos-
podárskeho rozvoja;

ý ako prostriedok pracovnej disciplíny;

ý ako trest za účasť na štrajkoch;

ý ako prostriedok rasovej, sociálnej, národnej alebo nábožen-
skej diskriminácie.

PRÁVO NA ORGANIZÁCIU A KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

Pracovníci požívajú primeranú ochranu pred činmi proti 
diskriminácii na základe členstva v odboroch v súvislosti s ich 
zamestnaním.

Takáto ochrana sa bude uplatňovať najmä v súvislosti s nasle-
dovnými činmi:

ý podmieniť zamestnanie pracovníka tým, že sa nepripojí
k odborovému zväzu alebo sa vzdá členstva v odboroch;

ý  prepustenie alebo iné poškodenie pracovníka z dôvodu 
členstva v odboroch alebo z dôvodu účasti na odborových 
aktivitách mimo pracovného času alebo – so súhlasom zamest-
návateľa – v pracovnom čase. 

ROVNAKÉ ODMEŇOVANIE

Podľa tohto dohovoru:
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ý pojem odmena zahŕňa bežnú, základnú alebo minimálnu 
mzdu alebo plat a akékoľvek ďalšie pôžitky, ktoré zamestná-
vateľ platí priamo alebo nepriamo, či už v hotovosti, alebo 
v naturáliách, pracovníkovi a ktoré vyplývajú z pracovného 
pomeru pracovníka;

ý pojem rovnaká odmena pre mužov a ženy za prácu rovnakej 
hodnoty sa vzťahuje na sadzby odmeňovania stanovené bez 
diskriminácie na základe pohlavia.

ZÁKAZ DISKRIMINÁCIE

Na účely tohto dohovoru pojem diskriminácia zahŕňa 
akékoľvek rozlišovanie, vylúčenie alebo uprednostňovanie
na základe rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva, politického 
názoru, národnostného alebo sociálneho pôvodu, ktoré majú 
za následok anulovanie alebo narušenie rovnosti príležitostí 
alebo zaobchádzania v zamestnaní alebo v povolaní.

MINIMÁLNY VEK

Každý člen, pre ktorého je tento dohovor v platnosti, sa 
zaväzuje, že bude vykonávať vnútroštátnu politiku určenú na 
zabezpečenie účinného zrušenia detskej práce a postupne 
zvyšovať minimálny vek na prijatie do zamestnania alebo práce 
na úroveň, ktorá zodpovedá najúplnejšiemu telesnému
a duševnému vývoju mladých osôb.

NAJHORŠIE FORMY DETSKEJ PRÁCE

Každý člen, ktorý ratifikuje tento dohovor, prijme bezodklad-
né a účinné opatrenia na zabezpečenie zákazu a odstránenia 
najhorších foriem detskej práce.

Na účely tohto dohovoru sa pojem dieťa vzťahuje na všetky 
osoby mladšie ako 18 rokov.

Na účely tohto dohovoru pojem najhoršie formy detskej práce 
zahŕňa: 

ý všetky formy otroctva alebo praktiky podobné otroctvu, 
ako je predaj a obchodovanie s deťmi, zadlžovanie, nevoľníctvo 
a nútená alebo povinná práca vrátane núteného alebo povin-
ného náboru detí na použitie v ozbrojených konfliktoch;

ý používanie, obstarávanie alebo ponuka dieťaťa na pros-
titúciu, na výrobu pornografie alebo na pornografické pred-
stavenia;

ý používanie, obstarávanie alebo ponuka dieťaťa na nezákon-
né činnosti, najmä na výrobu a obchodovanie s drogami, ako 
sú vymedzené v príslušných medzinárodných zmluvách;

ý práca, ktorá svojou povahou alebo okolnosťami, za ktorých 
sa vykonáva, môže poškodiť zdravie, bezpečnosť alebo morálku 
detí. 

© MOP, 2019
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K. HABINA: „PREVENCIA JE TÁ SPRÁVNA CESTA.“
REDAKCIA

ROZHOVOR
©
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Zaznamenávame pokles počtu pracovných úrazov 
so smrteľnými následkami. Čím to podľa vás je?

Zvyšovaním kultúry BOZP a povedomia v oblasti BOZP
u zamestnávateľov, ale aj u samotných zamestnancov. – Zame
ranie celoslovenských úloh na rizikových zamestnávateľov 
z hľadiska pracovnej úrazovosti a preventívne pôsobenie 
inšpekcie práce má pozitívny vplyv na zvyšovanie kultúry BOZP. 
Kultúra BOZP sa môže zvyšovať iba vtedy, ak ju správne pocho-
pia a stotožnia sa s ňou všetci vedúci zamestnanci na jednot-
livých stupňoch riadenia. Následne je potrebné komunikovať 
so zamestnancami, aby si aj oni uvedomili svoju zodpovednosť 
za  vlastnú bezpečnosť a zdravie.       

Má NIP nejakú stratégiu na znižovanie počtu pracovných 
úrazov?

NIP v roku 2017 zadal úlohu jednotlivým inšpektorátom práce 
pre výkon krajských úloh v subjektoch so zvýšeným výskytom 
pracovných úrazov, najmä závažných pracovných úrazov. Každý 
kraj si urobil vlastnú analýzu a následne sa cielene zameral na 
najrizikovejšie subjekty z hľadiska pracovnej úrazovosti. V roku 
2018 bola činnosť inšpekcie práce taktiež zameraná na uve-

dené rizikové subjekty v rámci plánovanej celoslovenskej úlohy, 
ktorá pokračuje aj v roku 2019. Znižovanie počtu pracovných 
úrazov musí byť strategickým cieľom všetkých zaintereso-
vaných strán. Podstatný podiel zodpovednosti za dosiahnutie 
tohto cieľa majú tripartitní partneri, zamestnávatelia, odborne 
spôsobilé fyzické a právnické osoby, odborné združenia
a v neposlednom rade i samotní zamestnanci.   

Najviac smrteľných pracovných úrazov sa stalo zamestnan-
com vo veku 50 až 60 rokov. Aké sú príčiny tohto javu?

Príčinou tohto javu môže byť zníženie pozornosti zamestnanca 
pri výkone pracovných úloh, ktoré vykonáva niekoľko rokov. 
Vtedy zamestnanec často skĺzne do rutiny a jednotlivé pra-
covné operácie už vykonáva viacmenej len na základe určitých 
návykov.

Má NIP možnosti aj na ochranu zamestnancov zo zahraničia? 

Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na území Slovenska 
na základe vyslania z iného členského štátu EÚ, platia rovnaké 
pravidla BOZP, ako aj pre zamestnancov zo Slovenska. Vys-
laní zamestnanci môžu vykonávať odborné činnosti v oblasti 

PO UKONČENÍ INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA NA ODBORE KVALITY PRODUKCIE A BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH SYSTÉMOV 
STROJNÍCKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH PÔSOBIL VIAC AKO 20 ROKOV V SÚKROMNEJ AJ ŠTÁTNEJ 

SFÉRE V RÁMCI ČINNOSTÍ A POZÍCIÍ SÚVISIACICH S OCHRANOU PRÁCE. OD 1. APRÍLA 2017 ZASTÁVA POST GENERÁLNEHO 
RIADITEĽA NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE. PRINÁŠAME VÁM ROZHOVOR S ING. KAROLOM HABINOM.  
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BOZP na základe získaných dokladov o odbornej spôsobilosti 
vo svojom členskom štáte, ale pri výkone ich práce sa na nich 
vzťahujú všetky požiadavky právnych a ostatných predpisov 
v oblasti BOZP platné na Slovensku. Pokiaľ na území Slovens-
ka vykonávajú odborné činnosti zamestnanci z tretích krajín, 
tak tí musia získať odbornú spôsobilosť na území Slovenska. 
Inšpektori práce kontrolujú dodržiavanie predpisov BOZP aj na 
pracoviskách, na ktorých vykonávajú prácu zamestnanci 
zo zahraničia, a tým pozitívne vplývajú na ochranu uvedených 
zamestnancov.  

Má NIP kompetencie v prípadoch, ak sa nášmu zamestnan-
covi niečo stane v zahraničí? 

Inšpekcia práce nemá kompetencie v rámci vyšetrovania 
pracovných úrazov na území iného členského štátu EÚ okrem 
zastupiteľských úradov, na ktorých pôde platia slovenské 
predpisy v oblasti BOZP. 

Ako sa takéto prípady riešia?

Ak sa slovenskému zamestnancovi stane pracovný úraz v 
inom členskom štáte EÚ, tak to vyšetrujú zložky inšpekcie 
práce daného štátu a tie komunikujú so slovenským zamest-
návateľom, ak ide o vyslaného zamestnanca. V prípade, že je 
problém v  komunikácii a Sociálna poisťovňa nemá potrebné 
informácie v súvislosti s daným úrazom, tak v niektorých prípa-
doch osloví príslušný inšpektorát práce so žiadosťou 
o spoluprácu, v ktorej inšpektorát práce môže prostredníctvom 
NIP požiadať zahraničný orgán inšpekcie práce o poskytnutie 
informácií.

NIP prichádza s preventívnymi opatreniami. Čo od nich 
očakávate?

Cieľom preventívnych aktivít NIP je zvyšovanie kultúry BOZP
u zamestnávateľov, najmä v mikropodnikoch, malých a stred-
ných podnikoch. V týchto podnikoch je dlhodobo identifiko-
vaná najnižšia kultúra a povedomie v oblasti BOZP. Zvyšovanie 
kultúry BOZP má preukázateľne pozitívny vplyv na znižovanie 
pracovnej úrazovosti a na zvyšovanie bezpečnosti jednotlivých 
pracovísk.   

Máte už nejaké výsledky?

Čiastočné výsledky už máme v rámci znižovania pracovnej úra-
zovosti. Skúsenosti z tejto oblasti je potrebne využiť a zúročiť 
pri širšom plánovaní preventívnych aktivít sústavy inšpekcie 
práce. Merateľnosť účinnosti preventívnych aktivít jednej 
inštitúcie – bez spoločnej stratégie so zúčastnenými strana-
mi – nemôže byť „počítateľná“. Som presvedčený, že energia 
vynaložená na aktivity súvisiace s prevenciou je tou správnou 
cestou, ale na merateľnosť jej účinnosti je potrebný dostatočný 
čas jej systematického pôsobenia.  

Podľa čoho si vyberáte subjekty na kontrolu?

Subjekty na kontrolu si vyberáme podľa rizikovosti z hľadiska 
pracovnej úrazovosti, podľa počtu nedostatkov zistených 
inšpekciou práce v jednotlivých sektoroch hospodárstva
a podľa informácií z jednotlivých podaní. 

Ako sa chystáte využiť poznatky z týchto preventívnych kon-
trol?

Poznatky z preventívnych kontrol chceme využiť pri cielenom 
plánovaní a zameraní výkonu inšpekcie práce na tie subjekty, 
v ktorých je potrebné venovať kultúre a stavu BOZP najvyššiu 
pozornosť. 
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50 ROKOV INŠPEKTORÁTU PRÁCE NA SLOVENSKU
REDAKCIA

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE PÔSOBÍ NA NAŠOM ÚZEMÍ 50 ROKOV – OD ROKU 1969, KEĎ NADOBUDOL ÚČINNOSŤ 
ZÁKON Č. 174/1968 ZB. O ŠTÁTNOM ODBORNOM DOZORE NAD BEZPEČNOSŤOU PRÁCE, KTORÝ VYCHÁDZAL Z – VTEDY 

PROGRESÍVNYCH – PRINCÍPOV DOHOVOROV MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE

Vo vtedajšej Československej socialistickej republike boli 
inšpekčné postupy ovplyvnené spoločenským zriadením. Štát 
(reprezentovaný vládou) bol zamestnávateľom vo všetkých 
výrobných podnikoch a v nekomerčnej sfére. Vydával záväzné 
predpisy (zákony) na ochranu svojich záujmov, t. j. záujmov 
zamestnávateľa, ale aj na ochranu zamestnancov. V takom-
to štátnom zriadení fungoval aj štátny odborný dozor nad 
bezpečnosťou práce – inšpekcia bezpečnosti práce. Úlohou 
inšpekcie bezpečnosti práce bolo na jednej strane brániť 
nároky zamestnancov, na druhej strane chrániť majetok štátu – 
zamestnávateľa. 

Politická zmena po roku 1989 priniesla novú štruktúru pracov-
noprávnych vzťahov medzi novými zamestnávateľmi
a zamestnancami. Tieto zmeny sa odrazili aj v oblasti inšpekcie 
bezpečnosti práce. Metódy a prax presadzovania bezpečno-
sti a ochrany zdravia pri práci sa menili nielen pod vplyvom 
politických zmien, ale hlavne pod vplyvom nových poznatkov 
teórie a praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
V začiatkoch inšpektori bezpečnosti práce (v súčasnosti inšpek-
tori práce) kontrolovali najmä technický stav strojov
a zariadení a zisťovali nedostatky na kontrolovanom pracovi-

sku. Inšpektorom bezpečnosti práce stačilo porovnávať zistený 
stav s požiadavkami bezpečnostných predpisov a technických 
noriem, ktoré boli v tom čase záväzné. Platilo, že ak je urobené 
všetko podľa predpisov, je to dostatočné na zaistenie bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci. Neuplatňovali sa všeo-
becné zásady prevencie, ako posudzovanie rizík a pod. Jedna 
previerka, vykonávaná niekoľkými inšpektormi bezpečnosti 
práce, obyčajne trvala niekoľko dní, pokiaľ vo firme skon-
trolovali komplexne všetky stroje a pracoviská. Metódy výkonu 
dozoru dávali dôraz hlavne na negatívne aspekty, odhaľovanie 
nedostatkov a nehľadali sa príčiny ich vzniku a následne formy, 
ako týmto nedostatkom predchádzať.

Postupným vývojom, zmenami legislatívy a harmonizáciou 
slovenskej legislatívy s legislatívou Európskej únie, vyplývajúcej 
zo vstupu Slovenska do Európskej únie, sa dospelo až k dnešnej 
podobe zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegál-
nom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Podľa tohto zákona je hlavným poslaním inšpekcie práce pre-
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sadzovanie oprávnených záujmov zamestnancov pri práci
a zároveň poskytovanie bezplatného poradenstva pre zamest-
návateľov a zamestnancov formou informácií a rád o spôso
boch, ako najúčinnejšie dodržiavať požiadavky predpisov.
Inšpekcia práce na Slovensku prešla od jej vzniku po súčasnosť 
mnohými podstatnými zmenami. Tieto zmeny vyplynuli najmä 
z rozširujúcich sa kompetencií, vyvolaných najmä potrebou 
zosúladenia slovenskej legislatívy s legislatívou Európskej únie. 
Z pôvodného orgánu dozoru uzatvoreného do seba, pasívne 
prijímajúceho zahraničné inšpekčné modely, sa postupne 
vyprofilovala súčasná inšpekcia práce, spôsobilá nielen posky-
tovať informácie, ale aj inšpekčné modely členským štátom 
Európskej únie. Zároveň rozvíja aj spoluprácu s ďalšími orgánmi 
štátnej správy, s odborovými orgánmi, zástupcami zamest-
návateľov a združeniami nielen v rámci Slovenska, ale aj na 
medzinárodnej úrovni.

Dosiahnutá súčasná odborná úroveň inšpekcie práce je 
porovnateľná s úrovňou inšpekčných orgánov najvyspelejších 
členských štátov Európskej únie. Technický pokrok, zmeny 
v legislatíve, nové formy dozornej činnosti si vyžadujú zin-
tenzívniť proces permanentného odborného rastu zamestnan-
cov inšpekcie práce a zároveň efektívnejšie využívať odborný 
potenciál na zvyšovanie úrovne ochrany zamestnancov
pri práci.

PÔSOBNOSŤ INŠPEKTORÁTU PRÁCE
Pôsobnosť inšpektorátu práce určujú nasledovné právne pred-
pisy, ktoré zároveň vymedzujú obsah aj miesta inšpekcií práce. 
Inšpekcia práce je v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. 

o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
„zákon č. 125/2006 Z. z.“):

1. dozor nad dodržiavaním: 
 • pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú 
pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, 
mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov 
vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych 
zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré 
nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,
 • právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamest-
nanecké vzťahy,
 • právnych predpisov a ostatných predpisov na zaiste-
nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov 
upravujúcich faktory pracovného prostredia,
 • právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej 
práce a nelegálneho zamestnávania,
 • záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,
 • osobitného predpisu zamestnávateľom v rozsahu 
jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť 
a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za 
zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štátnej 
správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie 
alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, a za 
zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca, alebo 
hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový 
nástroj,
 • osobitného predpisu zamestnávateľom, ktorý upra-
vuje vnútorný systém vybavovania podnetov, 
 • osobitného predpisu zamestnávateľom, 
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ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na 
výkon prác pri poskytovaní služieb;

2. vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov uve-
dených v písmene a) a za porušovanie záväzkov vyplývajúcich z 
kolektívnych zmlúv;

3. poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, 
fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestná-
vateľmi, a zamestnancom v rozsahu základných odborných 
informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať 
predpisy ustanovené v písmene a).

V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z. sa inšpekcia práce 
vykonáva:

1. na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, 
ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, vrátane pra-
covísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch
a v obyd liach fyzických osôb;

2. vo všetkých priestoroch, v ktorých zamestnanec vykonáva 
domácku prácu dohodnutú so zamestnávateľom a v ktorých 
zamestnanec vykonáva prácu podľa dohody o prácach vyko-
návaných mimo pracovného pomeru.

V zmysle § 2 ods. 5 zákona č. 125/2006 Z. z. sa inšpekcia práce 
podľa tohto zákona nevykonáva:

1. na pracoviskách Vojenského spravodajstva, Slovenskej infor-
mačnej služby a Národného bezpečnostného úradu;

2. v chránených priestoroch Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky;

3. na pracoviskách fyzickej osoby a právnickej osoby, ktoré 
požívajú diplomatické výsady a imunitu.

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE 
CHCE PREVENCIU
Ak sa vám stalo, že pri pohľade na inšpektora práce vám 
naskočila v hlave myšlienka o tom, ako sa z tejto situácie dostať 
bez ujmy, zrejme nie ste jediný. Návštevu inšpektorov práce 
na pracovisku vnímajú stresujúco zamestnávatelia aj zamest-
nanci. Niet divu, veď pravidiel, ktoré sme povinní dodržiavať, 
je nespočetné množstvo. A pokuty za ich nedodržanie sú neraz 
veľmi bolestivé. 

Aj preto sa Národný inšpektorát práce rozhodol prostredníc
tvom preventívnych návštev u zamestnávateľov šíriť osvetu 
v oblasti BOZP. V priebehu druhého polroka 2019 plánuje 
navštíviť vybraných zamestnávateľov a kontrolovať dodržia-
vanie povinností v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpeč
nosti a ochrane zdravia pri práci a ďalších predpisov. Úlohou 
inšpektorov bude vysvetliť, ako účinne dodržiavať predpisy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Keďže zamest-
návatelia sa neraz nevedia zorientovať vo všetkých požia-
davkách predpisov v oblasti BOZP, ktoré sa vzťahujú na ich 
činnosť, inšpektori budú mať za úlohu pomocou odporúčania 

rôznych publikácií a iných materiálov Národného inšpektorátu 
práce, ale aj s využitím internetovej stránky viesť kontrolované 
subjekty k správnemu pochopeniu problematiky. Cieľom tejto 
akcie nie je pokutovanie kontrolovaných subjektov. 
Výkon takejto inšpekcie bude pozostávať z:

1. 
prvotnej obhliadky daného pracoviska;

2. 
kontroly dokumentácie BOZP a jej aktualizácie, riadenia do-

kumentov; riadenia prevádzky, pripravenosti na núdzový stav 
a podobne;

3. 
preverenia kontroly činnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP;

4. 
kontroly odbornej spôsobilosti fyzických osôb a právnických 

osôb vykonávajúcich odborné činnosti;

5. 
následnej obhliadky pracoviska. 

Ak inšpektor práce zistí nedostatky v oblasti BOZP, zameria sa 
na preventívny charakter pôsobenia nariadených opatrení. Po-
radí kontrolovanému subjektu, ako čo najúčinnejšie odstrániť 
zistené nedostatky a aké opatrenia vykonávať na predchádza-
nie vzniku nebezpečných udalostí. Ak sa zistia nejaké nedostat-
ky, inšpektor stanoví primeranú dobu na odstránenie týchto 
nedostatkov. Kontrolovanému v tejto fáze inšpektor sankciu 
neuloží. Ak kontrolovaný subjekt neodstráni zistené nedostat-
ky do konania následnej kontroly, sankcia ho v tomto prípade 
neminie. 

Takéto preventívne kontroly plánuje Národný inšpektorát práce 
vykonávať najmä u zamestnávateľov, ktorí sú na trhu práce 
nováčikmi. Ich cieľom je ukázať novým organizáciám, 
ako prebieha proces kontroly a ako sa vyhnúť nepríjemnostiam 
so zistením nedostatkov. 

Novou iniciatívou, ktorú by chcel Národný 
inšpektorát práce podporovať a zaviesť na základe skúse-

ností zo zahraničia, je zasielanie notifikačných listov, 
v ktorých inšpektorát privíta nové subjekty na trhu práce, 
prípadne dlhšie pôsobiace organizácie upozorní na riziká, 

ktoré sú spojené s ich podnikateľskými aktivitami. 

Národný inšpektorát práce sa rozhodol priblížiť k ľuďom
a odstrániť bariéru strachu z jeho činnosti. Snaží sa presvedčiť 
zamestnávateľov o tom, že keď budú riadne dodržiavať stano-
vené pravidlá, inšpektori práce nebudú mať dôvod ani záujem 
udeľovať im sankcie. Národnému inšpektorátu práce ide pred-
nostne o prevenciu. Aj preto zriadil novú stránku na sociálnej 
sieti, cez ktorú bude možné s inšpektorátom jednoduchšie 
komunikovať. 

Veríme, že podobné kroky pomôžu k tomu, aby sme pri na-
jbližšom stretnutí s inšpektorom práce nepodľahli panike
a neutekali pred ním od strachu.  
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