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• Kedy sa zamestnávateľ môže cítiť bezpečne?
• Ak vie, že mu nehrozia sankcie (plnenie zákonných povinností)

• Ak minimalizuje riziká spojené s výkonom práce

• Ak má istotu, že nemôže dôjsť k strate/odcudzeniu/zneužitiu  zariadení/informácií

• Ak má všetko pod kontrolou (vie kto sa kde nachádza)

• Kedy sa zamestnanec cíti v práci bezpečne?
• Ak má splnené podmienky na svoju prácu

• Ak vie, že je o neho postarané v zmysle zákona

• Ak má potrebné informácie a kľud na prácu,  je oddýchnutý, najedený, je v peknom prostredí, ...

Čo je to bezpečie?
Bezpečie je pocit
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• iCard je komplexné riešenie (spoľahlivé technické vybavenie, bezpečná databáza, web aplikácia)
• súlad s legislatívnymi podmienkami (GDPR, ZP, BOZP, ...)

• automatizovaný zber údajov a ich vyhodnotenie

• fyzická a objektová bezpečnosť 

• integrované s EPS, kamery,...

• Zabezpečená práca so systémom
• prihlasovanie do aplikácie (login/karta) 

• zobrazenie len pridelených údajov

• logovanie všetkých zmien

Čo je to bezpečie?
Nie je to len pocit, je to istota
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• Úrovne povolenia vstupov do zón 
• ktokoľvek kedykoľvek

• ktokoľvek v definovanom čase

• len osobám s právom vstupu v definovanom čase

• len osobám s právom vstupu po zadaní PIN kódu

• Dodatočné podmienky pre právo vstupu
• Platné školenie (napr. BOZP, škodlivom prostredí, ...)

• Platný test (napr. COVID, bezinfekčnosť, ...)

• Informácie
• dostupné v reálnom čase

• počet / zoznam osôb v konkrétnych zónach

• sprístupnenie únikových ciest v prípade evakuácie / mimoriadnej udalosti

iCard z pohľadu zamestnávateľa
Posilnená kontrola práva vstupu

7



• Sledovanie zákonných podmienok
• odpracovanej doby a z nej vyplývajúcich hodín

• sledovanie hodín strávených v špeciálnom prostredí

• sledovanie zákonných prestávok na oddych 

• Špecifické požiadavky
• rôzne / viaceré úväzky

• plánovanie zmien, pohotovostí, služby

iCard z pohľadu zamestnávateľa
Evidencia dochádzky zamestnancov
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• Nástroj na zjednodušenie procesov
• Schvaľovania dovoleniek, nadčasov,..

• Rozdeľovania odmien, výpočet bonusov

• Výpočty odmien pri životných a pracovných jubileách

iCard z pohľadu zamestnávateľa
Evidencia dochádzky zamestnancov
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• Stravovanie zamestnancov
• Zaistenie výdaja stravy v jedálni

• Bezhotovostné nákupy

• Výpočet zrážok za odber stravy

• Výpočet nárokov na stravu 
• Podľa odpracovaného času

• Podľa možnosti odberu stravy

• Rozúčtovanie nákladov

• Vyhodnotenie kvality poskytovanej stravy

iCard z pohľadu zamestnávateľa
Zaistenie stravovania zamestnancov
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• Plánovanie opakovaných aktivít
• pravidelné školenia a preškolenia,  

• povinné lekárske prehliadky, rekondičné pobyty

• COVID vakcinácia, testovanie,...

• Poskytovanie ochranných osobných pracovných pomôcok
• Pridelenie a odovzdanie OOPP

• Sledovanie životnosti pridelených prostriedkov

• Zaistenie ďalších procesných úkonov
• Spracovanie cestovných príkazov

• Hodnotenie plnenia cieľov, 

• Rozhodnutie o podaných návrhoch na zlepšenie, ...

iCard z pohľadu zamestnávateľa
Ostatné povinnosti zamestnávateľa
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• skontrolovať dochádzku, 
• požiadať o dovolenku

• vypísať cestovný príkaz 
• a urobiť vyúčtovanie

iCard z pohľadu zamestnanca
Čo mi iCard umožňuje?
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• objednať a odobrať stravu 
• prípadne ju hneď aj ohodnotiť

• urobiť bezhotovostný nákup v bufete

• skontrolovať platnosť školení
• urobiť si školenie a test na počítači / kiosku 

• prevziať ochranné pracovné prostriedky

iCard z pohľadu zamestnanca
Čo mi iCard umožňuje?
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iCard z pohľadu zamestnanca
Ako sa k iCard dostanem?
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Pretože sa mu to oplatí,  
• lebo všetky informácie nájde na jednom mieste

• sú dostupné v počítači, v termináloch, prípadne na mobile

• namiesto zháňania podpisov komunikuje cez systém (šetrí mu to čas)

a hlavne
namiesto zväzku kľúčov a peňaženky nosí jednu čipovú kartu

iCard z pohľadu zamestnanca
A prečo použiť iCard?
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• iCard je 
• WEB aplikácia, dostupná cez prehliadač

• technické vybavenie dotvárajúce priestor

• Pokrýva procesy týkajúce sa zamestnancov a ich nadriadených

• Minimalizuje ručnú prácu, odstraňuje papierovú dokumentáciu

iCard
Stručné zhrnutie
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