
Memorandum
o

vymedzení oblastí bipartitného dialógu medzi

Konfederáciou odborových zväzov SR
a

Asociáciou zamestnávatel'ských zväzov a združení SR

ociálni partneri:

Konfederácia odborových zväzov SR /KOZ SR!
Odborárske nám. Č. 3, 815 70 Bratislava
za túpená PhDr. Miro lavorn Gazdíkom, prezidentom KOZ R

a

Asociácia zame tnávateľských zväzov a združení R
Čulenova ulica 5
811 09 Brati lava
zastúpená Ing. Tomášom Malatinským, prezidentom AZZZ SR,

/ďalej ako ociálni partneri/

budú vzájomne viesť dialóg na bipartitnej úrovni.

Predmet, účel a cieľ dialógu

l. Predmetom Memoranda je vymedzenie oblastí bipartitného dialógu medzi sociálnymi
partnermi, pri realizovaní úloh vyplývajúcich zo spoločných záujmov sociálnych
partnerov:

využívanie bipartitnéh ociálneho dialógu ako o vedčenéh ná troja na implementáciu
bipartitných dohôd európ kych ociálnych partnero do národnej legislatívy a praxe,
usilovanie o pre adzovanie zmien praco noprávnej legislatí e, až po ich prerokovaní
ociálnymi partnermi,

zlepšovanie sociálnych podmienok zame tnancov na pracovisku, predkladanie návrhov
na riešenie problémov ho podárskej a ekonomickej krízy v jednotlivých odvetviach,
polupráca pri zabezpečovaní a kontrole bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

Ll ilovanie v kolektívnom vyjednávaní o využitie všetkých svojich práv vo väzbe
na obdobie ho podárskej krízy,
podpora kolektívneho vyjednávania na všetkých úrovniach,
u ilovanie o pozitívne zmeny v systéme ociálneho poistenia,
u ilovanie o dohodu pri no elizácii Zákonníka práce,
u ilovani o dohodu pri zmen zákona o minimálnej mzde,

2. Účelom memoranda je vedenie dialógu smerom k dosiahnutiu sociálneho zmieru.



3. Cie!'om je realizovať dialóg medzi sociálnymi partnermi a tým prispievať
k modernému a spravodlivejšiemu spravovaniu spoločnosti na základe sociálnej
spravodlivosti a solidarity s prihliadnutím na ekonomické možnosti.

Príprava bipartitných rokovaní

l. Sociálni partneri sa pravidelne schádzajú pod!'a vopred dohodnutého harmonogramu
(spravidla raz za štvrťrok); resp. ad hoc k problému, ktorý zmluvné strany považujú
za potrebné riešiť mimo dohodnutého harmonogramu.

2. Sociálni partneri menujú na rokovanie bipartity svojich stálych zástupcov (najmenej
dvoch) účasť člena na rokovaní je zastupiteľná.

3. a každom rokovaní si sociálni partneri zvolia predsedu, ktorý bude rokovanie riadiť-
spravidla by to mal byť predstavi te!' toho sociálneho partnera ktorý predkladá materiál
na rokovanie, resp. z podnetu ktorého bolo zvolané mimoriadne rokovanie (bod č.l ).

4. Sociálni partneri menujú k závažným problémom komisie, v ktorých budú obaja
partneri zastúpení' výstupy z práce príslušnej komisie prezentuje príslušný sociálny
partner na najbližšom spoločnom rokovani.

5. Zastúpenie sociálnych partnerov nemusí byť paritné vzhľadom ku skutočnosti,
že rokovania majú iba odporúčací charakter pre potreby poradných orgánov vlády
(HSR SR, Legislatívna rada a pod.); na rokovaniach sa nehlasuje.

6. Materiály, ktoré sa majú prerokovať pripravuje ten sociálny partner, ktorý
prerokovanie danej problematiky vyžadoval; materiál sa predkladá v písomnej
aj elektronickej forme ostatným sociálnym partnerom týždeň pred dohodnutým
rokovaním.

7. Včasné zabezpečenie podkladov na rokovanie zabezpečujú poradcovia zodpovední
za prípravu tripartitných rokovaní.

Záver)' rokovania sociálnych partnerov

1. Závermi rokovania bipartity sú dohody. stanoviská a odporúčania, ktoré sú súčasťou
materiálu predkladaného na rokovanie orgánu, ktorý ich ďalej prerokúva.

2. Závery rokovania jednoznačne a presne formuluje do záznamu predseda; záznam
pripravuje spravidla poradca pre sociálny dialóg toho sociálneho partnera, ktorý
je na danom rokovaní predsedom.

3. Záznam z rokovania bipartity doručí príslušný sociálny partner druhému sociálnemu
partnerovi do siedmich dní od rokovania.



Práva a povinnosti

1. Sociálni partneri sa zaväzujú vynaložiť potrebné úsilie pre naplnenie obsahu tejto
spoluprác .

2. Sociálni partneri sa zaväzujú vzájomne sa informovať o otázkach, ktoré sa dotýkajú
vymedzených oblastí spolupráce.

3. Sociálni partneri sa zaväzujú neposkytovať tretím osobám (fyzickým i právnickým)
informácie, ktoré získali pri vzájomnom rokovaní.

Záverečné ustanovenia

1. Predkladané vymedzenie bipartitného dialógu je na džentlmenskom základe -
sociálnym partnerom z nej nevyplývajú nijaké práva a povinnosti, okrem tých,
na ktorých sa dohodli na rokovaní a potvrdili ich v zázname.

2. Sociálni partneri sa dohodli, že zmeny alebo doplnenia memoranda Je možné
realizovať len so vzájomným súhlasom.

3. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.

4. Sociálni partn ri a dohodli, že svoje členské základne oboznámia s existenciou
Memoranda, pričom je na rozhodnutí každého zo sociálnych partnerov, akým
spôsobom a v akom časovom horizonte tak učiní.

V Bratislave, dňa 24. novembra 2010

"{HH
PhDr. Mir, lav G a z d í k

prezid nt KOZ SR


