
Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR 

 

Predkladateľ pripomienok Názov člena: ZZGK 

Pripomienkovaný materiál  Návrh na zmenu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/2006  Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Poradové 
číslo 

pripomienky 

Typ  
pripomienky 

Priradenie 
k novelizačnému 

bodu (NB), 
ktorého sa týka 

Priradenie 
k ustanoveniu, 
ktorého sa týka 

Obsah / text 
pripomienky 

Odôvodnenie pripomienky 

Pripomienka 
č. 1  

Zásadná NB č. 5 paragraf 11, 
ods.11 

Navrhujeme NB vypustiť navrhnutá novela zvýši finančnú záťaž 
organizácii čo v čase krízy môže mať 
negatívny dopad . 

Pripomienka 
č. 2 

Zásadná NB č. 6 paragraf 11, 
ods.12 

Navrhujeme NB vypustiť navrhnutá novela zvýši finančnú záťaž 
organizácii čo v čase krízy môže mať 
negatívny dopad .- až ich likvidáciu 

Pripomienka 
č. 3 

Zásadná NB č.  7 paragraf 11, 
ods.15  

Navrhujeme NB vypustiť navrhnutá novela zvýši finančnú záťaž 
organizácii čo v čase krízy môže mať 
negatívny dopad .- až ich likvidáciu 

Pripomienka 
č. 4 

Zásadná NB č. 10  paragraf 14, ods 
2 

Navrhujeme NB vypustiť ak žiadateľ splní podmienky udelenia 
na základe čoho sa ešte bude hodnotiť 
– novela zvyšuje korupčné prostredie 

Pripomienka 
č. 5 

Zásadná NB č. 11 paragraf 14, ods 
2  

Navrhujeme NB vypustiť Novela zavádza zbytočné 
administratívne zaťaženie 
podnikateľov a nič nerieši. Nie je 
uvedené načo bude slúžiť  takáto 
evidencia Inšpektorátu práce. Ak získa 



pracovník viazačský alebo zváračský 
preukaz  prečo by to mal oznámiť 
Inšpektorátu práce v mieste bydliska – 
snáď mu tento nebude hľadať prácu? 
Aj v súčasnosti zasielané oznámenia 
o pracovných úrazoch Inšpektoráty 
práce  nevyhodnocujú a nepracujú s 
nimi 

Pripomienka 
č. 6 

Zásadná NB č. 12 paragraf 14, 
odsek 3 

Navrhujeme NB vypustiť Nie sú taxatívne uvedené dôvody 
z akého dôvodu štátny úradník. Môže 
vydať – vytvára sa korupčné 
prostredie 

Pripomienka 
č. 7 

Zásadná NB č. 15 článok 10, 
paragraf 14, 
odsek 7 

Navrhujeme NB vypustiť Veľmi prísne opatrenie voči technikom 
BOZP a ostatným technikom nie napr. 
PO ani zdravotníckym poskytovateľom 

Pripomienka 
č. 8 

Zásadná NB č. 19   paragraf 16, 
odsek 10 

Navrhujeme NB vypustiť Závažné  a opakované porušenie 
právnych predpisov nie je upravené 
takže pôjde len o subjektívne pocity 
 vôlu inšpektorov práce a vytvorenie 
korupčného prostredia  

Pripomienka 
č. 9 

Zásadná NB č. 27 paragraf 23, 
odsek 8 

Navrhujeme NB vypustiť Odobratie oprávnenia  nie je taxatívne 
uvedené a pôjde len o subjektívny 
názor inšpektora práce a jeho finančné 
vydieranie – a zvýšená miera korupcie 

Pripomienka 
č. 10 

Zásadná NB č. 28  paragraf 24, 
odsek 11, 
písmeno a) 

Navrhujeme NB vypustiť Odobratie oprávnenia  nie je taxatívne 
uvedené a pôjde len o subjektívny 
názor inšpektora práce a jeho finančné 
vydieranie – a zvýšená miera korupcie 

Pripomienka 
č. 11 

Zásadná NB č. 29  paragraf 27, 
odsek 3 

Navrhujeme NB vypustiť Inšpektoráty práce sa hodlajú zbaviť 
zodpovednosti včas rozhodnúť vo veci 
- ak niekto splnil podmienky čo ešte 
má žiadateľ splniť –  uplácať 
inšpektora práce? Zvýšená možná 



miera korupčného prostredia 

Pripomienka 
č. 12 

Zásadná NB č. 35  paragraf 27, 
odsek 13, 
písmeno g) 

Navrhujeme NB vypustiť Povinné vedenie evidencie vydaných 
preukazov , osvedčení alebo dokladov 

- nie je v súlade s predmetom 
zákona   

- zvýši administratívnu a časovú 
záťaž zamestnávateľským 
subjektom a  nezvýši kvalitu 
poskytovaných služieb ale 
prinesie len šikovanie zo 
strany inšpektorov práce 
a zvýši korupčné  prostredie,  

 

Pripomienka 
č. 13 

Zásadná NB č. 40  paragraf 38, 
odsek 3 

Navrhujeme NB vypustiť Povinné vedenie evidencie služieb 
dodávateľským spôsobom 

- nie je v súlade s predmetom 
zákona . Kontrolu 
dodávateľsko odberateľských 
vzťahov upravujú iné 
legislatívne úpravy  

- zvýši administratívnu a časovú 
záťaž zamestnávateľským 
subjektom a  nezvýši kvalitu 
poskytovaných služieb ale 
prinesie len šikovanie zo 
strany inšpektorov práce 
a zvýši korupčné  prostredie,  

Taktiež sa zavádza nerovný prístup 
k poskytovateľom služieb 
dodávateľským spôsobom 
a kmeňovými zamestnancami – 
dodávateľské organizácie budú 
diskriminované a nie je zabezpečená 



 

rovnosť prístupu. Právnické osoby 
a fyzické osoby poskytujúce služby 
dodávateľským spôsobom 
vypracovávajú prezenčnú listinu, ktorú 
podpíšu a táto zostáva 
u zamestnávateľa – to snáď si aj štátny 
úradníci vedú denník prác? 


