MEMORANDUM
o prehĺbení sociálneho dialógu medzi Slovenským živnostenským
zväzom a Integrovaným odborovým zväzom

uzatvorené medzi

Slovenským živnostenským zväzom
Račianska 71
831 02 Bratislava
v zastúpení: Stanislavom Čižmárikom, prezidentom SŽZ
a
Integrovaným odborovým zväzom
Vajnorská 1
815 70 Bratislava
v zastúpení: Ing. Dušanom Barčíkom, predsedom IOZ
( ďalej len „strany memoranda“ )

PREAMBULA

Základom tohto memoranda je Stratégia Európa 2020 (následná stratégia Lisabonskej
stratégie), ktorá určuje v zamestnanecko-politických a sociálnych dimenziách priorít
Európskej únie (ďalej len „EÚ“) venovať pozornosť odpovediam na dôsledky finančnej a
hospodárskej krízy a jej východiskám.
Jednotný vnútorný trh je jednou z kľúčových tém Stratégie Európa 2020. Slovenská
Republika musí byť súčasťou aj v tejto oblasti stratégie, čo si vyžaduje zvýšenú podporu
malých a stredných podnikov, pretože tento sektor vytvára najviac pracovných miest.
Významnú a nezastupiteľnú úlohu v spoločenskom, politickom a ekonomickom
prostredí zohrávajú sociálni partneri. Títo pôsobia ako sociálny partner zákonodarnej
a výkonnej moci štátu pri ochrane práv a záujmov svojich členov, zamestnancov, ale aj
v odvetvových oblastiach svojej pôsobnosti.
Cieľom tohto memoranda je :
- realizácia medzinárodného projektu EK „Zamestnanecko-politické otázky pre sociálnych
partnerov v Bulharsku, Slovensku a v ďalších kandidátskych prístupových krajinách
(2004-2007) a kandidátskych krajinách z pohľadu súčasnej svetovej hospodárskej krízy –
BABS“,
- napĺňanie Dohody o spoločnej realizácii projektu BABS, uzatvorenej medzi
Vzdelávacím inštitútom Saského hospodárstva, verejnoprospešná s.r.o, Remeselnou
komorou Trier, Slovenským živnostenským zväzom, Integrovaným odborovým zväzom
a Konfederáciou zamestnávateľov a priemyselníkov v Bulharsku,
- prehĺbenie vzájomného sociálneho dialógu v záujme posilnenia pozície Integrovaného
odborového zväzu a Slovenského živnostenského zväzu pri presadzovaní lepších
podmienok pre kvalitnejšiu činnosť živnostníkov a zamestnancov, s dôrazom na
stavebníctvo, dopravu a výrobu v textile, kožiarskom a obuvníckom priemysle,
a preto v záujme plnenia aktívnej úlohy odborov a reprezentantov živnostenského stavu v
spoločensko-ekonomickom prostredí v podmienkach Slovenskej Republiky
Slovenský živnostenský zväz (ďalej len „SŽZ“)
a
Integrovaný odborový zväz (ďalej len „IOZ“)
prijímajú toto
Memorandum o prehĺbení sociálneho dialógu

Článok 1
STRANY MEMORANDA DEKLARUJÚ

1. Ochotu spolupracovať, komunikovať s orgánmi štátnej správy, vyšších územných
celkov a miestnej samosprávy v záujme rozvoja remesiel, ich pozdvihnutia na úroveň
verejného záujmu v Slovenskej republike.
2. Spoločné úsilie pri rozvoji remesiel a podnikania v odboroch stavebníctva, dopravy,
textilnej, obuvníckej a kožiarskej výroby v Slovenskej republike.
3. Spoločne pôsobiť, aby realizácia Národného programu reforiem SR 2010, Kvalitné
vzdelávanie, viac pracovných miest a lepšie podnikateľské prostredie bola v Slovenskej
Republike realizovaná v súlade so Stratégiou Európa 2020 a v záujme zvýšenia
ekonomického rastu, zamestnanosti a životnej úrovne na Slovensku.
4. Podporu vytvorenia a zavedenia systému duálneho vzdelávania v živnostenských
a malých podnikoch, legislatívneho rámca pre tento systém odborného vzdelávania
a finančnej podpory štátu.
5. Spoločné pôsobenie pri presadzovaní lepšieho systému povolaní, zapojenie sa do
národného projektu Národná sústava povolaní, ktorá by mala tvoriť základ pre Národný
kvalifikačný rámec.
6. Spoločné úsilie o zlepšenie systému odborného vzdelávania, osobitne v remeselných
odboroch, skvalitnenie výkonu týchto remesiel a zvýšenie možnosti zamestnania
mladých a ich uplatnenia na trhu práce.
7. Aktívne sa zúčastňovať na seminároch, konferenciách organizovaných jednou zo
zúčastnených strán, ak pôjde o tematiku blízkej strany.
8. V ostatných činnostiach spoločného záujmu.

Článok 2
ZÁVEREČÉ USTANOVENIA

1. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami po dohode
obidvoch strán.
2. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch vyhotoveniach z ktorých po jednom obdrží
každá strana.

3. Vyhodnotenie plnenia tohto memoranda o prehĺbení sociálneho dialógu vykonajú obe
strany najmenej raz za dva roky.
4. Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom
podpisu obidvoch strán.

V Bratislave, dňa 31.03.2011

.......................................................
Ing. Dušan Barčík
predseda IOZ

...........................................................
..............................................
Stanislav Čižmárik
prezident SŽZ

