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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 aţ 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 

Postavenie Rady ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre 

vzdelávanie a výskum 

 

(1) Radu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre vzdelávanie 

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

minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) ako 

poradný orgán ministra pre vzdelávanie a výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci.                              

(2) Cieľom rady je monitorovať, koordinovať a navrhovať opatrenia na úseku vzdelávania 

a výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike 

a hodnotiť ich efektívnosť. Rada prihliada na vývoj vzdelávania a výskumu v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zahraničí, najmä v Európskej únii, a na 

smerovanie vývoja výskumu na úseku integrovanej bezpečnosti. 

 

(3) Tento štatút rady upravuje zloţenie, pôsobnosť a činnosť rady a vznik a zánik členstva 

v rade. 

 

Článok 2 

Zloženie rady  

 

(1) Členmi rady sú 

a) minister, 

b) generálny riaditeľ sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, 

c) generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce, 

d) riaditeľ Inštitútu pre výskum práce a rodiny, 

e) generálny riaditeľ Technickej inšpekcie, a. s.,  

f) jedna osoba navrhovaná 

1. ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

2. ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky, 

3. rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 

4. rektorom Vysokej školy bezpečnostného manaţérstva v Košiciach, 

5. rektorom Technickej univerzity v Košiciach, 

6. rektorom Ţilinskej univerzity v Ţiline, 

7. rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 

8. rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 

9. predsedom Slovenskej akadémie vied, 

10. generálnym riaditeľom Výskumného ústavu zváračského – Priemyselného 

inštitútu SR z. z. p. o., Bratislava, 

11. riaditeľom Výskumného ústavu textilnej chémie (VÚTCH) – CHEMITEX, spol. 

s r.o., Ţilina, 

12. prezidentom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike, 

Bratislava, 
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13. riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu, Bratislava, 

14. riaditeľom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, Bratislava, 

15. riaditeľom Cestných stavieb Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš, 

16. predsedom Slovenskej asociácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

a ochranu pred poţiarmi, Košice, 

17. prezidentom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, 

18. prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a zdruţení Slovenskej 

republiky, 

19. prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov, 

20. prezidentom Slovenského ţivnostenského zväzu, 

21. predsedom Klubu 500. 

(2) Predsedom rady je minister. 

(3) Tajomníkom rady je zamestnanec Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý 

administratívne zabezpečuje rokovania rady a vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov 

predsedu rady. 

(4) Členstvo člena rady uvedeného v odseku 1 písm. a) aţ e) je viazané na vykonávanú 

funkciu. Členov rady uvedených v odseku 1 písm. f) navrhujú nominujúce subjekty 

a vymenúva minister na základe návrhu nominujúcich subjektov. Nominujúcim subjektom 

je inštitúcia, ktorú má člen rady zastupovať v rade.  

(5) Členovi rady zaniká jeho členstvo  

a) odvolaním ministrom z funkcie člena rady na návrh nominujúceho subjektu, ak ide 

o odvolanie členov rady uvedených v odseku 1 písm. f), 

b) smrťou alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,   

c) písomným vzdaním sa členstva v rade, 

d) odchodom z funkcie, na ktorú je členstvom viazané, 

e) zrušením rady. 

(6) Po zániku členstva bývalý člen rady odovzdá písomne, formou protokolu, svojmu 

nominujúcemu subjektu alebo nástupcovi vo funkcii, na ktorú je členstvo viazané, všetku 

dokumentáciu súvisiacu s jeho zaniknutým členstvom v rade. 

(7) Po zániku členstva nominujúci subjekt navrhne nového člena do 30 dní od zániku členstva 

predchádzajúceho člena rady. Po zániku členstva minister vymenuje nového člena rady do 

30 dní od doručenia návrhu nominujúceho subjektu na menovanie nového člena rady.  

 

Článok 3 

Pôsobnosť a činnosť rady 

 

(1) Rada prerokúva a navrhuje opatrenia zamerané na organizovanie vzdelávania a výskumu 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

(2) Úlohou rady je 

a) definovať strategické východiská, úlohy a ciele vo vzdelávaní a výskume v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci vzdelávacieho a výskumného 

potenciálu Slovenskej republiky, 




