Zákon o tripartiite
Primárnyy zdroj: Vládnyy návrh zákon
na o trojstran
nných konzulttáciách na celoštátnej úrovvni a o zmenee a doplnení
zákona č.. 575/2001 Z. z. o organizáácii činnosti vllády a organizzácii ústredneej štátnej spráávy v znení neeskorších
predpisovv (zákon o tripartite)
http://ww
ww.nrsr.sk/ap
ppbin/NRCPTT.ASP?WCI=NRCPT_Workittem&WCE=CP
PT&WCU=CPT=146|VO=4
Stav opattrenia v legislatívnom proccese: schválen
né NR SR 9. feebruára 2007
7 s účinnosťou
u od 1. apríla 2007
Navrhovaateľ: Ministerrstvo práce, so
ociálnych veccí a rodiny SR
Zámer op
patrenia: podpora účinnéh
ho sociálneho
o dialógu na ceeloštátnej úro
ovni medzi šttátom, zamesstnávateľmi
a zamestnancami prosstredníctvom svojich zástu
upcov, ako deemokratického prostriedku
u riešenia
hospodárrskeho a sociáálneho rozvojja, rozvoja zamestnanosti a zabezpečen
nia sociálneho
o mieru
Obsah op
patrenia: Zriaď
ďuje sa Hospo
odárska a socciálna rada Slo
ovenskej repu
ubliky so sídlo
om v Bratislavve. Rada je
konzultaččný a dohodo
ovací orgán vlády a sociálnyych partnerov namiesto sú
účasnej Rady hospodárskeeho a
sociálneh
ho partnerstva, ktorý bol leen poradným orgánom vláády. Nová rada má mať 21 členov, a to siedmich
s
zástupcovv štátu vymen
novaných vládou, siedmich zástupcov zzamestnávateeľov a siedmicch zástupcov
zamestnaancov. Činnossť rady je finaančne zabezpeečená zo štáttneho rozpočttu.
Závermi rrokovania pleenárneho zasaadnutia Hosp
podárskej a so
ociálnej rady ssú dohody, sttanoviská a od
dporúčania,
ktoré sú súčasťou
s
matteriálu predkladaného na rrokovanie orggánu. Ak sú sttanoviská k predloženému
u materiálu
zhodné, je záverom z rrokovania pleenárneho zasaadnutia spolo
očné stanovissko. Ak sú stan
noviská k preedloženému
materiálu
u rozporné, jee súčasťou závverov z rokovvania plenárneho zasadnuttia stanovisko
o vlády a každ
dého
sociálneh
ho partnera.
Zástupcom štátu na úččely tohto zákkona je vláda Slovenskej reepubliky.
Zástupcami zamestnávvateľov na úččely tohto zákkona sú zástupcovia vymen
novaní reprezzentatívnymi
združeniaami zamestnáávateľov. Rep
prezentatívne združenie zamestnávateľo
ov je združen
nie zamestnávvateľov,
ktoré združuje zamesttnávateľov z vviacerých odvvetví hospodáárstva alebo má
m pôsobnosťť najmenej v piatich
krajoch, kktorí spolu zamestnávajú n
najmenej 100
0 000 zamestn
nancov v praccovnom pomeere alebo obd
dobnom
pracovno
om vzťahu.
Zástupcami zamestnan
ncov na účelyy tohto zákon
na sú reprezen
ntatívne zdru
uženia odboro
ových zväzov.
Reprezen
ntatívne združženie odborových zväzov je združenie o
odborových zväzov, ktoré združuje zam
mestnancov
v pracovn
nom pomere alebo obdobnom pracovn
nom vzťahu z viacerých odvvetví hospodárstva s najm
menej 100
000 zameestnancami, kktorí sú členm
mi odborov.
Hlasy pro
oponentov: scchválený záko
on je jedným z možných prrostriedkov na plnenie meedzinárodných
h záväzkov
Slovenskeej republiky, ktoré
k
požadu
ujú opatrenia na podporu ú
účinnej konzu
ultácie na celo
oštátnej úrovvni medzi
štátnymi úradmi a orgganizáciami zaamestnávateľľov a pracovn
níkov; posilniťť význam tripaartity a brať jeej
pripomienky do úvahyy pri legislatívvnom procesee;
onentov: zbyttočný zákon; spochybniteľľná reprezenttatívnosť zamestnávateľovv a zamestnan
ncov; zákon
Hlasy opo
zvyšuje m
mieru korporaativizmu v štáte, lebo podľľa neho priznááva dvom lob
bistickým orgaanizáciám, od
dborom a
zamestnáávateľom, privvilegované po
ostavenie v ráámci legislatívvneho processu

