
Predkladacia správa 

 

 

Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie 

práce v roku 2021 predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rokovanie 

vlády SR na základe úlohy B. 3 uznesenia vlády SR č. 475 z 11. júna 2003 a § 4 písm. i) 

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 doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

Správa hodnotí stav ochrany práce a vývoj pracovnej úrazovosti v Slovenskej 

republike v roku 2021 je zložená z poznatkov Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov 

práce a z informácií dozorných orgánov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

rezortov zdravotníctva, hospodárstva, vnútra, obrany, spravodlivosti a financií o stave 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a iných 

poškodení zdravia z práce v roku 2021. 

Obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce a dozorných orgánov nad dodržiavaním 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane 

mzdových predpisov, z kontroly dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej 

práce a tiež z dohľadu vykonávaného podľa osobitných predpisov, ktoré boli získané 

pri výkone dozoru v organizáciách v roku 2021. Poukazuje na nedostatky a navrhuje 

opatrenia na zlepšenie stavu ochrany práce v Slovenskej republike.  

 Správa nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne 

vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej 

správy pre občana. 

 Tento materiál sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky bez jeho 

predloženia na pripomienkové konanie, nakoľko materiál má informatívny charakter, 

obsahuje skutočnosti o stave ochrany práce a o činnosti orgánov inšpekcie práce a informácie 

o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania 

a iných poškodení zdravia z práce od dozorných orgánov príslušných rezortov 

za predchádzajúci kalendárny rok.  


