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Materiál na rokovanie
HSR SR 12. 04. 2021

bod 1

STANOVISKO
k Rokovaciemu poriadku Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

1. Popis návrhu
Návrh rokovacieho poriadku Hospodárskej a sociálnej rady SR sa predkladá z dôvodu
jeho zosúladenia s prijatou novelou zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na
celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite), ktorá
nadobudla účinnosť 1. marca 2021.
Návrh sa predkladá aj z dôvodu potreby aktualizácie, ktorá vyplynula z praxe, najmä
z prechodu od písomnej formy zasielania dokumentov k elektronickej, ako aj z dôvodu
zakotvenia možnej online formy rokovania HSR SR.
2. Stanovisko KOZ SR
KOZ SR vyjadrila nesúhlas s pripravovanou a následne schválenou novelou zákona
o tripartite, na ktorú čiastočne reaguje aj predkladaný návrh rokovacieho poriadku. Prejavuje
sa to napr. vo vypustení terajšieho čl. 4 bodu 7, v zmysle ktorého „Plenárne zasadnutie je
schopné rokovať a prijímať závery, ak sú na jeho zasadnutí prítomní najmenej štyria členovia
rady, ktorí sú členmi vlády, najmenej štyria členovia rady zastupujúci zamestnávateľov a
najmenej štyria členovia rady zastupujúci zamestnancov“. Smerodajná bude potom iba úprava
§7 ods. 6 zákona o tripartite, v zmysle ktorej „Plenárne zasadnutie je schopné prijímať závery,
ak sú na jeho zasadnutí prítomní najmenej štyria členovia rady, ktorí sú členmi vlády alebo
štátnymi tajomníkmi, najmenej štyria členovia rady zastupujúci zamestnávateľov a najmenej
štyria členovia rady zastupujúci zamestnancov. Ak plenárne zasadnutie nie je schopné
prijímať závery, právo člena rady zastupujúceho zamestnávateľov a člena rady zastupujúceho
zamestnancov zúčastneného na plenárnom zasadnutí predložiť svoje stanovisko a prerokovať
ho s členmi rady vymenovanými vládou a s ostatnými členmi rady zúčastnenými na
plenárnom zasadnutí nie je dotknuté.“ Alebo formulácia čl. 6 bod 4, posledná veta. KOZ
nesúhlasí s novelou zákona o tripartite č. 76/2021 Z. z ale zároveň berie na vedomie, že
zmena rokovacieho poriadku reaguje na zmenu legislatívy.
V texte návrhu rokovacieho poriadku sa spomína sekretariát rady, avšak návrh vôbec
neupravuje postavenie a pôsobnosť sekretariátu.
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V čl. 3 bod 3 návrhu požadujeme doplnenie poslednej vety „a zašle materiál
v elektronickej forme sociálnym partnerom“ alebo alternatívne doplniť nové znenie
„Sekretariát rady bezodkladne po zverejnení materiálu na internetovej stránke rady informuje
sociálnych partnerov o uložení materiálu“.
V čl. 4 bod 4 návrhu je uvedené „ Program plenárneho zasadnutia schvaľuje rada na
návrh predsedu rady.“ Požadujeme zachovanie doterajšieho znenia čl. 4 bod 3 „Program
plenárneho zasadnutia schvaľuje rada na návrh predsedníctva.“
3. Závery a odporúčania
KOZ SR berie predložený materiál na vedomie a po akceptovaní pripomienok k čl. 3 bod 3 a
k čl. 4 bod 4 a úprave postavenia sekretariátu odporúča materiál na schválenie.

