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Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
12. apríla 2021
Európska komisia v máji 2020 predstavila cieľ vytvoriť Plán
obnovy a odolnosti, ktorý je spoločnou reakciou EÚ na silný
pokles ekonomiky v dôsledku pandémie Covid-19. Na
Slovensku jeho cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré
Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň
priemeru EÚ. Slovenský dokument nebol tvorený
štandardným spôsobom (v medzirezortnom pripomienkovom
konaní bolo predložených 2500 pripomienok), preto sociálni
partneri žiadali jeho prerokovanie v tripartite. Termín zaslania
finálneho Plánu Európskej komisii je 30.apríl 2021. Na žiadosť
sociálnych partnerov sa za účasti premiéra SR Eduarda
Hegera, prítomného na rokovaní dohodlo, že sa Plánom
obnovy a odolnosti SR bude zaoberať mimoriadna
tripartita 26.4.2021.
Sociálni partneri prerokovali aj opatrenia na oživenie ekonomiky, vrátane odškodnenia postihnutých subjektov v dôsledku
prijatých opatrení súvisiacich s pandémiou choroby Covid-19. KOZ SR upozornila súvisiace negatíva s tým spojené,
s dôrazom na udržanie zamestnanosti. Predsedníčka IOZ Marta Brodzianska ako zástupca KOZ SR opätovne predložila
požiadavky na prerokovanie a riešenie kompenzácií výpadku príjmov z tržieb dopravných podnikov. Informovala
o dôvodoch a cieľoch štrajkovej pohotovosti a štrajku dopravných podnikov Bratislava a Košice dňa 12.4.2021 za symbolickej
podpory zamestnancov DP Prešov. ZMOS vyjadrilo svoje
stanovisko k danej problematike a podporilo IOZ.
Spoločne žiadajú nutnosť vytvorenie schémy pomoci
DP a ostatným subjektom verejnej správy, na ktoré sa
doterajšie schémy pomoci štátu nevzťahujú.
Tripartita za účasti Hlavného hygienika SR Jána Mikasa sa
zaoberala požiadavkou Konfederácie a to prekrytia
horných dýchacích ciest v čase pandémie, s dôrazom na
povinné nosenie respirátorov na pracoviskách. Jej
zástupcovia poukázali na skutočnosť, že výnimky pre
zamestnancov nie sú vyhovujúce v praxi vo všetkých
smeroch a nosenie respirátorov v mnohých výrobných
povolaniach má skôr negatívny účinok. Predsedníčka
IOZ odôvodnila túto požiadavku príkladom vodičov
mestskej hromadnej dopravy. Aj napriek tomu, že títo zamestnanci svoju prácu vykonávajú v uzatvorenom priestore
(kabíne), musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátormi typu FFP2, čo pri takomto nosení respirátora môže mať vplyv
na ohrozenie bezpečnosti vodiča, ale aj cestujúcej verejnosti. Sociálni partneri na základe príkladov preukázali, že
rozhodovať o výnimke nosenia respirátorov má mať možnosť konkrétny zamestnávateľ a odborári žiadajú aj za
účasti zástupcov zamestnancov. Úloha pracovnej zdravotnej služby sa nevylučuje. Tripartita dospela k zhode, že
v tomto zmysle predloží návrh riešenia minister hospodárstva SR Hlavnému hygienikovi, ktorý ho postúpi najbližšej
pandemickej komisii.
Účastníci rokovania sa zaoberali aj návrhom Stratégie a akčného plánu o úrovni digitalizácie ekonomiky a spoločnosti v EÚ
na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025, ako aj Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Návrh Rokovacieho poriadku HSR a návrh zákona o odpadoch z rokovania bol stiahnutý.
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