
t: +44 (0)845 602 5020
www.gla.defra.gov.uk

Slovak

Ochrana pracovníkov pomocou 
udeľovania licencií

PRÁVA
PRACOVNÍKOV



GLA je organizácia založená, aby 
vás ochránila pred vykorisťovaním.

Naša schéma udeľovania licencií reguluje podniky, 
ktoré dodávajú pracovníkov do reťazca zásobovania 
čerstvými produktmi. Táto schéma zabezpečuje, že 
podniky, ktoré dodávajú pracovníkov (poskytovatelia 
práce, sprostredkovatelia alebo agentúry) a podniky, 
ktoré potrebujú pracovníkov (užívatelia práce, farmári, 
baliarne), spĺňajú normy zamestnania, ktoré sú 
požadované zákonom.

Ktoré sektory sú pokryté touto schémou?
Nová licenčná schéma pokrýva veľké množstvo 
sektorov: poľnohospodárstvo, záhradníctvo, spracúvanie 
rýb, zber mäkkýšov, mliekárenstvo a balenie alebo 
spracúvanie potravinárskych produktov a nápojov. 
Takže ak váš poskytovateľ dodáva pracovníkov 
do akéhokoľvek z týchto sektorov, bude potrebovať 
licenciu sprostredkovateľa.

Ako vám môžeme 
pomôcť
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Vaše práva ako pracovníka sú chránené zákonom 
Spojeného kráľovstva. Niektoré práva sú účinné 
okamžite, iné sú podmienené dĺžkou vášho zamestnania. 
Na nasledujúcich stranách sú uvedené základné 
informácie o tom, čo by ste mali očakávať od svojho 
poskytovateľa práce. To sú vaše zamestnanecké práva. 

Zákonná minimálna mzda
Mali by ste dostávať aspoň zákonnú minimálnu 
mzdu (NMW), ak máte stále zamestnanie, uzavretú 
krátkodobú zmluvu, alebo ak pracujete pre agentúru. 
Väčšina pracovníkov v poľnohospodárstve má nárok na 
dodatočnú odmenu presahujúcu zákonnú minimálnu 
mzdu. Ak dostávate plat za čiastočnú prácu, aj tak by 
ste mali dostávať pomernú časť minimálnej mzdy. 
Existuje zopár výnimiek, vrátane podnikateľov a 
dobrovoľných pracovníkov. Zavolajte bezplatne na linku 
pomoci o plate a pracovných právach (Pay and Work 
Rights Helpline) alebo si prezrite ich webovú stránku 
(podrobnosti na strane 12), aby ste získali aktuálne 
informácie.

Vaše zamestnanecké 
práva
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Pracovná doba
Nemali by ste byť nútení pracovať viac ako 48 hodín 
týždenne, vrátane nadčasov, ak sa nerozhodnete inak. 
Váš poskytovateľ práce musí mať písomný záznam o 
tom, že ste súhlasili s odpracovaním hodín nadčas.
Máte právo vziať si minimálne jeden deň voľna 
týždenne, a ak pracujete viac ako šesť hodín denne, 
mali by ste mať prestávku na oddych najmenej 
20 minút.

Dovolenka počas roka
Zo zákona máte právo čerpať minimálny počet týždňov 
platenej dovolenky za rok počínajúc vaším prvým 
dňom v práci. Týka sa to aj pracovníkov na čiastočný 
úväzok aj trvalý pracovný pomer. Aktuálne informácie 
vám poskytne linka pomoci o plate a pracovných 
právach alebo internetová stránka direct.gov.uk.
Podrobnosti týkajúce sa práva na dovolenku musia byť 
uvedené vo vašej pracovnej zmluve. Dovolenka závisí 
od vašich bežných pracovných hodín (pre pracovníkov 
na čiastočný úväzok pomerne) časovo rozlíšených 
počas doby odpracovanej pre vášho zamestnávateľa 
a mala by byť vyplatená podľa vašej bežnej pracovnej 
sadzby.
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Keď odchádzate zo zamestnania, musia vám preplatiť 
celú nevyčerpanú dovolenku. Ak vám váš 
zamestnávateľ nedovolí čerpať žiadnu dovolenku alebo 
vám dlží dovolenkový plat, pri vymáhaní svojich peňazí 
sa môžete obrátiť na linku pomoci o plate a pracovných 
právach alebo na Kanceláriu pre verejné poradenstvo.

Špecifikovaná výplatná páska
Mali by ste dostávať výplatnú pásku v deň výplaty 
s uvedením vašej hrubej mzdy a vašej čistej mzdy. 
Mala by obsahovať sumu a účel akýchkoľvek zrážok, 
ktoré budú odvádzané z vášho platu.
Zrážky, ktoré sa môžu meniť týždenne, ako dane a 
zákonné poistenie, by mali byť uvedené na výplatnej 
páske. Akékoľvek zrážky, ktoré zostávajú rovnaké 
môžu byť uvedené raz za rok. Iba menované zrážky 
vám môžu byť odrátané zo mzdy. Mali by ste dostávať 
vašu dohodnutú mzdu načas, vrátane dovolenky 
alebo nemocenského.

Zrážky zo mzdy
Váš poskytovateľ práce môže robiť iba isté zrážky z vašej 
mzdy a tie musia byť uvedené na vašej výplatnej páske. 
Patria tu zákonné zrážky ako sú dane a odvody do 
zákonného poistenia, zrážky, na ktorých ste sa dohodli 
vo vašej pracovnej zmluve alebo zrážky, na ktoré ste dali 
písomný súhlas, ako sú doprava alebo ubytovanie.
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Aj keď ste súhlasili so zrážkou, vaša mzda nesmie 
klesnúť pod minimálnu sumu s výnimkou obmedzenej 
čiastky za ubytovanie. Poradenstvo vám poskytne linka 
pomoci o plate a pracovných právach.

Zdravie a bezpečnosť
Váš zamestnávateľ má právnu zodpovednosť za 
vaše zdravie a bezpečnosť pri práci. Váš poskytovateľ 
práce a užívateľ práce sa musia písomne dohodnúť, 
kto bude zodpovedný za riadenie vášho zdravia a 
bezpečnosti. Mali by ste získať informácie o zdraví 
a bezpečnosti, školenie a ochranný odev zdarma.

Nemocenské dávky
Vo vašej pracovnej zmluve musí byť určená platba, 
ktorú dostanete, keď budete mimo prácu kvôli chorobe. 
Minimálna mzda, na ktorú máte nárok, je zákonná 
nemocenská dávka (SSP), ak ste preč z práce štyri 
a viac dní za sebou, ale na základe vašej zmluvy vám 
môže byť poskytnutá dodatočná mzda alebo dávka.

Vaše zmluvné podmienky
Ide o dohodu medzi vami a osobou, pre ktorú pracujete. 
Ak ste boli zamestnaní dlhšie ako jeden mesiac, musíte 
z právneho hľadiska dostať podrobnosti vašich 
zmluvných podmienok v písomnej forme.
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Vaše písomné stanovisko by ste mali dostať do dvoch 
mesiacov od začiatku práce s uvedením nasledujúcich 
informácií:
n vaše meno
n pre koho budete pracovať 
n aký typ práce budete vykonávať
n dátum, kedy ste začali pracovať
n miesto výkonu práce
n výška platu a ako často budete platení
n (týždenne alebo mesačne)
n pracovnú dobu
n nárok na dovolenku
n nárok na nemocenské dávky
n postupy disciplinárneho konania, prepustenia 

a sťažností
n výpoveď, ktorú musíte predložiť pri odchode zo 

zamestnania, alebo ktorú dostanete po prepustení
Váš zamestnávateľ môže zmeniť podmienky vašej 
zmluvy iba s vaším povolením.
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Aby sme zabezpečili ochranu vašich práv a aby vám 
boli poskytnuté podmienky, na ktoré máte nárok, 
potrebujeme vašu pomoc. Ak máte pocit, že s vami 
nezaobchádzajú čestne a zákonným spôsobom, 
obráťte sa na nás.
n Zavolajte na číslo 0845 602 5020 a budete sa 

rozprávať priamo s nami. Naše telefónne linky 
sú k dispozícii od pondelka do piatka v čase 
od 9:00 do 17:00.

n pošlite e-mail nášmu spravodajskému tímu 
na adresu intelligence@gla. gsi.gov.uk

n využite náš formulár anonymného nahlasovania, 
ktorý je k dispozícii online v niekoľkých jazykoch 
na stránke www.gla.defra.gov.uk

n napíšte nám na adresu GLA, PO Box 10272, 
Nottingham, NG2 9PB.

Ak by ste sa chceli porozprávať o svojich 
zamestnaneckých právach so skúseným poradcom, 
môžete o pomoc a poradenstvo požiadať vašu miestnu 
Kanceláriu pre verejné poradenstvo alebo zavolať na 
linku pomoci o plate a pracovných právach.

Pomôžte zastaviť 
vykorisťovanie pracovníkov
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Váš poskytovateľ práce musí mať licenciu pre 
sprostredkovateľov, aby v regulovaných sektoroch 
mohol pracovať legálne.
Aby mohli poskytovatelia práce úspešne požiadať 
o licenciu, budú musieť preukázať, že spĺňajú 
podmienky noriem organizácie GLA pre udeľovanie 
licencií (pozri stranu 10). Uvedenými normami sú 
všetky zákonné požiadavky na ochranu pracovníkov 
pred zlým zaobchádzaním a vykorisťovaním.
Aby si poskytovatelia práce udržali svoju licenciu, 
musia naďalej dodržiavať licenčné normy. Ak máte 
obavy, že poskytovateľ práce nedodržiava tieto normy, 
alebo poskytuje prácu bez licencie, kontaktujte nás.
Uvedené podmienky nie sú len podmienkami licencie 
pre sprostredkovateľov, sú aj vašimi zákonnými 
právami – váš zamestnávateľ je zodpovedný za to, 
že pre vás zabezpečí spravodlivé zaobchádzanie.

Povinnosti vášho 
poskytovateľa práce
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Licenčné normy GLA stanovujú podmienky, ktoré 
je potrebné splniť, aby bolo možné získať licenciu.
Pokryté oblasti zahŕňajú:
n skúšku vhodnosti a správnosti 
n platové a daňové záležitosti
n zabránenie nútenej práce a zlému zaobchádzaniu 

s pracovníkmi
n ubytovanie
n pracovné podmienky
n zdravie a bezpečnosť
n nábor pracovníkov a zmluvné dojednania
n zadávanie sublicencií a využívanie iných 

poskytovateľov práce
Pre ďalšie informácie si vyžiadajte výtlačok brožúry 
Licenčné normy GLA.

Licenčné normy
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Existuje niekoľko organizácií, ktoré vám môžu 
poskytnúť podrobné rady o všetkých vašich 
zamestnaneckých právach.

Kancelária pre verejné poradenstvo  
(Citizens Advice Bureau)
Bezplatné, nestranné a dôverné rady o všetkých 
otázkach, lokálne kancelárie v celom Spojenom 
kráľovstve.  
www.adviceguide.org.uk

Kancelária pre verejné poradenstvo – Anglicko a Wales
www.citizensadvice.org.uk 
Telefónne č.: +44 (0)20 7833 2181,  
kde získate číslo na miestnu kanceláriu

Kancelária pre verejné poradenstvo – Severné Írsko 
www.citizensadvice.co.uk 
Telefónne č.: +44 (0) 289 023 1120,  
kde získate číslo na miestnu kanceláriu

Kancelária pre verejné poradenstvo – Škótsko
www.cas.org.uk 
Telefónne č.: +44 (0) 131 550 1000,  
kde získate číslo na miestnu kanceláriu
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Directgov
Informácie zo širokej škály ministerstiev – poradenstvo 
o plate, prestávkach na oddych, nároku na dovolenku, 
ochrane zdravia a bezpečnosti a prepúšťaní v prípade 
nadbytočnosti nájdete v časti o zamestnaní.  
www.direct.gov.uk

Linka pomoci o plate a pracovných právach
Rady o zákonnej minimálnej mzde a minimálnej 
mzde v poľnohospodárstve, pracovnom čase a 
zamestnaneckých agentúrach. Telefonáty bezplatné. 
www.direct.gov.uk/paysandworkrights 
Telefónne č.: +44 (0) 800 917 2368

Poradenská, zmierovacia a rozhodovacia služba 
(ACAS)
Poskytuje bezplatné nezávislé poradenstvo o 
zamestnaneckých právach a riešení pracovných 
sporov.  
www.acas.org.uk 
Telefónne č.:+44 (0) 845 747 4747

Federácia odborových zväzov (TUC)
www.tuc.org.uk 
Telefónne č.: +44 (0)20 7636 4030
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Ochrana zdravia a bezpečnosti v práci
Podrobné poradenstvo Rady pre zdravie a bezpečnosť 
získate, ak kliknete na odkaz na práva pracovníkov.  
www.hse.gov.uk 
Telefónne č.: +44 (0) 845 345 0055

Číslo zákonnej poistky
Ak chcete požiadať o číslo zákonnej poistky, 
kontaktujte Jobcentre Plus. 
www.jobcentreplus.gov.uk  
Telefónne č.: +44 (0) 845 600 0643

Crimestoppers
Organizáciu Crimestoppers (Nahlasovanie 
kriminálnych činov) môžete kontaktovať kedykoľvek 
bezplatne, ak chcete poskytnúť informácie o 
kriminálnom čine. Nemusíte uviesť svoje meno 
a váš telefonát nemožno sledovať.  
www.crimestoppers uk.org 
Telefónne č.: +44 (0) 800 555 111
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Gangmasters Licensing Authority
(Úrad pre udeľovanie licencií)
PO Box 10272 n Nottingham n NG2 9PB
www.gla.defra.gov.uk
e: enquiries@gla.gsi.gov.uk
t: +44 (0)845 602 5020
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Kontaktujte nás




