
Všeobecné záväzné podmienky

Ďalšie dohodnuté podmienky
Ak ste študent, je nutné dodať Potvrdenie o návšteve školy na aktuálny akademický rok (t. j. 2x ročne - v
januári a v septembri), kópiu občianskeho preukazu, kartičku s číslom účtu do 3 dní od prvej odpracovanej
brigády, v opačnom prípade budú vyrubené sankcie.
Ak ste nezamestnaný, je nutné na požiadanie zamestnávateľa pred nástupom na brigádu priniesť Výpis z
registra trestov bez záznamu a Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti.
Firemná web stránka je http://lny.sk. Tam sa dočítate aktuálne informácie a môžete si pozrieť aj výplatnú pásku,
najbližšie akcie, prihlásiť sa na brigádu, elektronickú registráciu, atď.
Elektronická registrácia: K registrácii je potrebné nám zaslať Vaše meno, priezvisko, email a telefónne číslo.
Na základe týchto údajov Vám bude vytvorené konto. Emailom, alebo smskou Vám bude zaslané heslo.

Podmienky / informácie
Ak máte záujem brigádovať, prihláste sa sami na našej web stránke, prípadne nám dajte vedieť 48 pracovných hod.
vopred - pre víkendy nám to dajte vedieť do štvrtka 12:00.
Najlepšie SMS formou. Vyhradzujeme si právo v niektorých prípadoch Vás presunúť z jednej brigády na
druhú, o dôvode budete informovaný. V prípade, že to od Vás budeme požadovať, je Vašou povinnosťou
odpovedať na danú SMS správu, a to najlepšie obratom alebo v najkratšom čase!!! Na brigádu príďte včas,
resp. o 10 min skôr.
Potvrdenie o vykonaní služieb (ďalej len dodací list) je klientom - jeho čitateľným menom a podpisom
potvrdený doklad o Vašej vykonanej práci.
Dodací list je nutné odovzdať po skončení práce; buď po príchode z práce, alebo do 3 dní od výkonu práce.
Pri špecifických typoch prác, ktoré určí zamestnávateľ, je zamestnanec povinný odovzdať Potvrdenie o
vykonaní práce ihneď po skončení práce, a to priamo v kancelárii zamestnávateľa, alebo na miestne na to
určenom, čiže poštová schránka v mieste kancelárie zamestnávateľa.
V prípade, že tak zamestnanec neurobí, nebude mu neskôr doručené potvrdenie vyplatené.
Na jednom dodacom liste môže byť iba jeden klient / odberateľ. Na jednom dodacom liste však môžu byť
viacerí brigádnici a viacej dní od jedného klienta / odberateľa.
V prípade Vašej zaneprázdnenosti je možné nám zaslať dodací list elektronicky (fax, e-mail: dodak@lny.sk),
alebo poštou. Ale samozrejme je nám nutné doniesť aj originál v čo najkratšej dobe (dá sa vhodiť aj do
schránky, ktorá sa nachádza na Košickej 37, na prízemí, vpravo za vrátnicou a je označená logom našej
firmy), alebo ho poslať poštou.
Všetky potrebné doklady, ako napr. dodacie listy, Dohody, či Všeobecné podmienky nájdete na našej
webovej stránke v sekcii Na stiahnutie. Sú uložené v PDF súbore. Aplikáciu na otváranie PDF súboru nájdete
v danej sekcii taktiež.
Zamestnanec zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone prác, ako aj za škody vzniknuté nevykonaním práce
podľa Zákonníka práce. V prípade, ak sa zamestnanec k vzniknutej škode prizná ihneď po vzniknutí škodovej
udalosti, zamestnávateľ to bude posudzovať ako poľahčujúcu skutočnosť pri náhrade škody. 

Mzda sa pohybuje v rozmedzí 2,00 EUR/h - 7,00 EUR/h a viac, závisí od projektu.
V prípade spokojnosti sa na niektorých projektoch pripisujú hodiny.
Odmena bude vyplácaná na základe odberateľom potvrdeného Potvrdenia o vykonaní služieb, a to vo výplatných
termínoch agentúry. Vyhradzujeme si právo na presunutie, alebo zrušenie výplatného termínu v niektorých
prípadoch; a taktiež aj na vyplatenie iba čiastočnej sumy z Vašej celkovej výplaty. Podmienkou na zasielanie
peňazí na účet je, že zamestnancom zarobená odmena za prácu presiahne sumu 30 EUR za daný mesiac. V
opačnom prípade je zamestnanec povinný prevziať si výplatu v hotovosti. V prípade neuhradenia faktúr
klientov zamestnávateľa sa výplatný termín posúva o mesiac po mesiaci, v ktorom mala byť mzda vyplatená.
V prípade, že Vám nepríde výplata na účet, alebo Vám bude vyplatená mylná suma, nás ihneď po zistení
danej skutočnosti informujte.
Reklamácie výplat, či už výplat na účet alebo v hotovosti, realizujte výhradne e-mailom na adrese
vyplaty@lny.sk, kde budú spracované a posúdené príslušným pracovníkom. Vyjadrenie na reklamáciu
obdržíte do 3 pracovných dní od prečítania reklamácie. 
Počas hotovostných výplat sa nevybavujú reklamácie výplat, registrácie a ani podpisovanie nových zmlúv.
V prípade potreby je možné požiadať o expresnú zálohu, len nás o tom treba informovať 24 pracovných hodín
dopredu (SMS, e-mail, ICQ, interná pošta). Prostredníctvom internej pošty môžete komunikovať nielen s nami, ale aj
medzi sebou.
Ak zamestnanec napriek dohode, resp. prihláseniu cez našu webstránku nenastúpi na pracovisko bez
závažného preukázateľného dôvodu, zaplatí zamestnávateľovi za každý taký prípad pokutu 10 - 50 EUR,
podľa závažnosti.
Ak máte problém s klientom a neviete ho sami vyriešiť (chce od Vás niečo, čo nie je uvedené v popise brigády,
alebo to nespĺňa bezpečnosť práce ), tak nás obratom kontaktujte.
Zamestnanec je povinný dostaviť sa po ÚSTNEJ, alebo ELEKTRONICKEJ dohode so zamestnávateľom do
práce v dohodnutom termíne a čase. V prípade, že tak nemôže urobiť, je povinný to oznámiť
zamestnávateľovi spolu s udaním objektívneho dôvodu, najneskôr do 24 pracovných hodín pred nástupom
do práce. Nie je možné zrušiť brigádu krátko pred nástupom /18 pracovných hod/ z dôvodu, ktorý nie je závažný.
Ale je možnosť nájsť si za seba náhradníka. Je však nutné nás o tom informovať včas. Odhlásiť sa z brigády je



možné iba prostredníctvom bodu 8 Vašej dohody.
Zamestnanec má prísny zákaz zamestnať sa, resp. poskytovať pracovný výkon, odberateľovi zamestnávateľa
bez vedomia a povolenia agentúry / zamestnávateľa. Takýto priestupok bude sankcionovaný pokutou vo
výške 300 EUR.
Na brigáde je zakázané fajčiť!! To však neplatí, ak sú tam vyhradené priestory pre fajčiarov a brigáda trvá viac ako 5
hodín, alebo to osobne povolí odberateľ.

Bodovanie
Za každú činnosť dostávate body v stupnici 5b najviac a 0b najmenej. V osobitných prípadoch môžete dostať aj 10b
alebo aj -5b. 
Vážne chyby sú bodované 0b, -5b. Výhoda vyššieho počtu bodov, je že napríklad v prípade znižovania počtu
brigádnikov na objednávke zo strany klienta budú uprednostňovaní tí brigádnici, ktorí majú výšší počet bodov.
Na brigáde nekradnite, nefajčíte, pracujete vždy triezvy a bez omamných látok. Porušenie je pokutované a
nasleduje okamžité ukončenie spolupráce.
V prípade dokázanej krádeže si zamestnávateľ vyhradzuje právo pokuty od 65 - 350 EUR.
V prípade požitia alkoholu, či omamných látok si vyhradzuje právo pokuty od 65 - 350 EUR.
Ak sa zamestnanec bezdôvodne obohatí na úkor zamestnávateľa, musí obohatenie vydať dľa §222 Zákonníka práce.
Zamestnanec je povinný sa podrobiť dychovej skúške na žiadosť zamestnávateľa. Zamestnávateľ nie je
povinný zamestnanca na dychovú skúšku upozorniť dopredu. V prípade odmietnutia dychovej skúšky z
iných ako zdravotných dôvodov, budete okamžite poslaný domov bez nároku na mzdu za daný deň.
V prípade ulievania sa, zašívania sa a demotivovania ostatných brigádnikov pôjdete domov bez nároku na
mzdu, v prípade opakovania danej činnosti je to ukončenie spolupráce. Nedodanie potrebných dokumentov (zmluvy,
Potvrd. o škole atď...) do dohodnutého termínu je pokutované a tým odpadá nárok na vyplatenie mzdy vo výplatnom
termíne. Na brigáde sa v pracovnom čase nehráte s telefónom a ustavične netelefonujete.
Priestory personálnej agentúry a všetky jej pobočky sú monitorované záznamovým bezpečnostným
zariadením, telefonické hovory sú zaznamenávané a archivované. Všetky nahrávky, to znamená kamerové
záznamy a záznamy hovorov, sú majetkom zamestnávateľa.
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo na spoplatňovanie rôznych služieb. Spoplatňovanie služieb je uvedené v
sadzobníku, ktorý je sprístupnený všetkým zmluvným stranám.

V prípade, že Agentúra obdrží doporučený list s Príkazom na začatie exekúcie, Exekučným príkazom, či
obdobný doporučený list, si vyhradzujeme právo administratívneho poplatku za spracovanie vo výške 20
EUR za každý taký prípad. To však neplatí, ak nás o tom informujete dopredu. V takom prípade Vám budú
zaúčtované iba poplatky za vybavenie, a to do výšky 5 EUR za každý taký prípad. Daný poplatok Vám bude
zaúčtovaný aj v prípade, že obdržíme doporučený list so Žiadosťou o súčinnosť.

Záver
Vyhradzujeme si právo na zmenu podmienok. Každou aktualizáciou podmienok strácajú platnosť tie
predchádzajúce. Vždy aktuálne podmienky sa dočítate na www.lny.sk. Podmienky je nutné dodržiavať, v
prípade porušenia budete sankcionovaní podľa závažnosti, v krajných prípadoch nasleduje ukončenie
spolupráce!
Ak máte hocijaké pripomienky, s niečím nesúhlasíte, tak sa určite vyjadrite a povedzte nám to!!! Radi budeme
počuť aj pripomienky k zlepšeniu našej spolupráce. Hore uvedené podmienky majú informačný charakter a
nezahŕňajú všetko / odmeny / pokuty / výhody. Ste jedineční, a preto každý problém, ktorý vznikne, riešime
osobitne!!!

Tešíme sa na našu dlhú a kvalitnú spoluprácu.

Verzia 040112 VZP

V Bratislave dňa: .............................................

                            .............................................                                   .............................................

                                 Podpis zamestnanca                                                   Zamestnávateľ


