
Hospodársky a  sociálny výbor SR

MEMORANDUM  O SPOLUPRÁCI
medzi Vládou Slovenskej republiky a  Hospodárskym a  sociálnym 

výborom Slovenskej republiky 

Vláda Slovenskej republiky
a
Hospodársky a  sociálny výbor Slovenskej republiky
so sídlom : Gorkého ul. 9, 816 03 Bratislava

rešpektujúc záväzky Slovenskej republiky ako člena Európskej únie, 
uvedomujúc si, že k   účinnejšiemu plneniu úloh uvedených v   čl. 2 Zmluvy 

o založení Európskeho spoločenstva na pôde Európskych spoločenstiev a Európskej únie 
napomáha predchádzajúci otvorený dialóg medzi vládou Slovenskej republiky 
a predstaviteľmi občiansky organizovanej spoločnosti,

majúc na zreteli osvedčený model spolupráce Rady Európskej únie, Európskeho 
parlamentu a Európskej komisie na strane jednej a Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru na strane druhej,

uznávajúc, že vedomostná spoločnosť si vyžaduje efektívnejšie, pružnejšie 
a operatívnejšie prispôsobovanie vzdelávania a výskumu potrebám praxe,
 vychádzajúc zo skutočnosti, že jedným z predpokladov k vytváraniu podmienok 
priaznivého hospodárskeho vývoja  je výmena názorov a   skúseností zástupcov 
priemyslu, pôdohospodárstva, školstva, vedy, ako aj sektoru služieb so zástupcami 
výkonnej moci,

prijali toto 

memorandum o spolupráci:

           1. Vláda Slovenskej republiky a  Hospodársky a   sociálny výbor Slovenskej 
republiky deklarujú spoločný záujem spolupracovať v rámci rozvíjajúceho sa dialógu 
medzi občiansky organizovanou spoločnosťou a   vládou Slovenskej republiky. Obe 
strany majú  záujem na vzájomných stretnutiach za účelom výmeny skúseností, 
podnetov a   poznatkov medzi zástupcami Hospodárskeho a   sociálneho výboru 
Slovenskej republiky a   zástupcami vlády Slovenskej republiky, ako aj za účelom 
informovania sa o   vzájomných postojoch k   jednotlivým otázkam prerokúvaným na 
pôde Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Rady Európskej únie.
Koordinátorom spolupráce za vládu Slovenskej republiky je podpredseda vlády 
Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva 
a menšiny, za Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky je ním jeho predseda.
  2. Vláda Slovenskej republiky a   Hospodársky a   sociálny výbor Slovenskej 
republiky budú na rokovania o zásadných otázkach spolupráce, po predchádzajúcom 
vzájomnom odsúhlasení termínu rokovania, vysielať svojho vecne príslušného člena..  
 3. Vláda Slovenskej republiky a   Hospodársky a   sociálny výbor Slovenskej 
republiky na základe predchádzajúcich osobitných dohôd vyšlú odborníkov na 
vzdelávacie aktivity, odborné semináre a konferencie organizované oboma stranami.
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II.
 1. Hospodársky a   sociálny výbor Slovenskej republiky, vedený úsilím 
o poskytnutie čo najkvalifikovanejších podkladov relevantných pre rozhodovanie vlády 
Slovenskej republiky, poskytuje vláde Slovenskej republiky stanoviská, analýzy 
a informačné správy z týchto prioritných oblastí :

a) hospodárskej a menovej únie ako aj hospodárskej sociálnej súdržnosti,
b) jednotného trhu, výroby, spotreby a ochrany spotrebiteľa, 
c) dopravy, energetiky, infraštruktúry a informačnej spoločnosti,
d) zamestnanosti a sociálnych vecí, občianskej spoločnosti, 
e) poľnohospodárstva a životného prostredia,
f) vedy, výskumu, vzdelávania a inovácií.

2. Vláda Slovenskej republiky deklaruje svoj záujem oboznamovať sa 
s   vyššieuvedenými stanoviskami, analýzami a   informačnými správami a   všade tam, 
kde to vláda Slovenskej republiky bude považovať za vhodné, ich obsah uvádzať do 
života.

 
III.

 Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky deklaruje svoj záujem vytvoriť 
priestor pre zosúladenie postojov subjektov v   ňom združeným vo vzťahu k   orgánom 
Európskeho Spoločenstva/Európskej únie v prospech Slovenskej republiky ako aj v 
prospech Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

IV.
           Hospodársky a  sociálny výbor Slovenskej republiky predkladá vláde Slovenskej 
republiky návrhy na nomináciu zástupcov zo Slovenskej republiky v   Európskom 
hospodárskom a sociálnom výbore.

V.
 1. O   plnení tohto memoranda o spolupráci bude každoročne vypracovaná 
informácia, ktorú podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, 
európske záležitosti, ľudské práva a  menšiny predloží na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky. 
            
 2. Toto memorandum o   spolupráci je možné meniť a   dopĺňať len písomnými 
dodatkami prijatými medzi vládou slovenskej republiky a  Hospodárskym a   sociálnym 
výborom Slovenskej republiky. 

 
V Bratislave dňa 25. marca 2008
Za vládu Slovenskej republiky:  Robert  Fico, v.r. -  predseda Vlády SR 
Za Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky : Vladimír Báleš, v.r. - predseda 
HSV SR


