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Súvisiace predpisy:  

1. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 391 z 10. júla 2013, ktorým bola schválená 

Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 

a program jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020, 

2. zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  
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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Rokovací poriadok Rady ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre 

vzdelávanie a výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „rada“) 

upravuje postup pri príprave rokovania rady, postup a spôsob rokovania rady a úlohy 

predsedu rady, tajomníka rady a ďalších členov rady.  

 

Článok 2 

Príprava materiálov na rokovanie rady  

 

(1) Materiály na rokovanie rady spolu s návrhom na ich zaradenie do programu rokovania 

rady môže predkladať každý člen  rady v elektronickej podobe tajomníkovi rady 

najneskôr sedem  pracovných dní pred určeným termínom rokovania rady.  

(2) Tajomník rady zabezpečí rozoslanie materiálu na rokovanie rady všetkým členom rady v 

elektronickej forme najneskôr päť  pracovných dní pred určeným termínom rokovania 

rady. 

 

Článok 3 

Rokovanie rady  

 

(1) Rokovanie rady sa koná minimálne jedenkrát v kalendárnom roku. Predseda rady môže 

zvolať mimoriadne rokovanie rady. 

(2) Predseda rady zvoláva rokovanie rady najneskôr 15 pracovných dní pred určeným 

termínom rokovania rady pozvánkou, v ktorej je uvedený návrh programu rokovania 

rady, dátum, čas a miesto rokovania rady. Predseda rady schvaľuje program rokovania 

rady. 

(3) Rokovanie rady v čase neprítomnosti predsedu rady vedie predsedom písomne určený 

zástupca. 

(4) Rokovania rady sú neverejné. 

(5) Účasť na rokovaní rady potvrdzujú členovia rady podpisom na prezenčnej listine, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou zápisnice z rokovania rady. 

(6) Člen rady oznámi tajomníkovi rady svoju neprítomnosť na rokovaní rady najneskôr jeden 

pracovný deň pred určeným termínom rokovania rady, a to písomne (listinne alebo 

elektronickou poštou) a súčasne môže na toto rokovanie rady určiť svojho zástupcu. 
Zástupca člena rady má hlasovacie právo podľa článku 5 tohto rokovacieho poriadku 

a povinnosť podľa článku 4 ods. 3 tohto rokovacieho poriadku. 

(7) Predseda rady môže na rokovanie rady prizvať odborníkov pre otázky vzdelávania 

a výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
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Článok 4 

Úlohy predsedu rady, tajomníka rady a členov rady  

 

(1) Predseda rady  

a) riadi činnosť rady, 

b) zvoláva zasadnutie rady a vedie jej rokovanie, 

c) určuje miesto, dátum a čas zasadnutia rady, 

d) schvaľuje program rokovania rady. 

 

(2) Tajomník rady  

a) na základe pokynu predsedu rady zasiela pozvánku na zasadanie rady písomne 

(listinne alebo elektronickou poštou),  

b) zodpovedá za administratívne zabezpečenie zasadania rady,  

c) zabezpečuje vypracovanie zápisnice z rokovania rady a jej doručenie členom rady, 

d) plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu rady. 

 

(3) Členovia rady plnia úlohy v rámci svojej vecnej pôsobnosti a podľa pokynov predsedu 

rady. 

 

Článok 5 

Hlasovanie a prijímanie uznesení rady   

 

(1) Rada prijíma uznesenia hlasovaním.  

(2) Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

(3) Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 

rady. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu rady. 

(4) Každý člen rady má hlasovacie právo. Každý člen rady má jeden hlas. 

(5) Uznesenie sa vyhotovuje písomne v zápisnici z rokovania rady. 

 

Článok 6 

Zápisnica z rokovania rady  

 

(1) Tajomník rady vyhotovuje z rokovania rady zápisnicu, ktorú podpisuje predseda rady 

a tajomník rady.  

(2) Zápisnica z rokovania rady obsahuje 

a) miesto a čas konania rokovania rady, 

b) opis prerokovania jednotlivých bodov programu, 

c) uznesenie rady s uvedením výsledku hlasovania, 




