Článok 1
Úvodné ustanovenia
Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
(ďalej len „štatút“) upravuje postavenie, pôsobnosť, úlohy, zloženie a zásady organizácie a
činnosti Rady.
Článok 2
Postavenie Rady
(1) Rada sa zriaďuje podľa § 2 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy.
(2) Rada je odborným, poradným a konzultačným orgánom vlády pre otázky týkajúce sa
vykonávania Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „Plán
obnovy“).
(3) Rada zabezpečuje partnerský dialóg medzi Národnou implementačnou a koordinačnou
autoritou a členmi Rady.
(4) Rada môže vo vzťahu k jednotlivým prioritám definovaným v Pláne obnovy za účelom
zvýšenia efektívnosti pri dosahovaní stanovených cieľov zriaďovať pracovné skupiny.
(5) Rada pôsobí v súlade s ústavným postavením, právomocami a činnosťou vlády. Vo
svojej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi,
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi
Európskej únie a uzneseniami vlády.
(6) Činnosťou Rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev, ostatných
ústredných orgánov štátnej správy a ďalších subjektov pri plnení úloh súvisiacich
s vykonávaním Plánu obnovy.
Článok 3
Pôsobnosť Rady
Rada najmä
a) sleduje pokrok v dosahovaní míľnikov a cieľov v rámci všetkých komponentov
Plánu obnovy,
b) vykonáva poradnú úlohu vo vzťahu k stratégii vykonávania Plánu obnovy,
c) vykonáva poradnú úlohu vo vzťahu k zabezpečeniu synergií a komplementarít
medzi mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) a
fondmi Európskej únie, ako aj medzi mechanizmom a inými programami Európskej
únie,
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d) na návrh Národnej implementačnej a koordinačnej autority sa vyjadruje k
implementácii reforiem a investícii v súlade s Plánom obnovy,
e) prijíma stanoviská formou uznesenia, navrhuje odporúčania a upozorňuje na riziká
pri vykonávaní jednotlivých investícií a reforiem Plánu obnovy,
f)

v prípade potreby sa zaoberá aj otázkami komplementarity Plánu obnovy
a európskych fondov.

Článok 4
Zloženie Rady
(1) Členmi Rady sú predseda Rady, podpredseda Rady, tajomník Rady a ďalší členovia Rady.
(2) Predsedom Rady je predseda vlády Slovenskej republiky.
(3) Podpredsedom Rady je vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky.
(4) Ďalšími členmi Rady sú
a) podpredseda vlády Slovenskej republiky pre legislatívu a strategické plánovanie,
b) podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister hospodárstva Slovenskej
republiky,
c) podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister financií Slovenskej republiky,
d) podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky a ministerka investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
e) minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
f) minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
g) minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
h) minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
i) minister vnútra Slovenskej republiky,
j) minister zdravotníctva Slovenskej republiky,
k) minister životného prostredia Slovenskej republiky,
l) minister kultúry Slovenskej republiky,
m) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
n) predseda Úradu pre verejné obstarávanie,
o) splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti,
p) splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity,
q) predseda Združenia samosprávnych krajov SK8,
r) predseda Združenia miest a obcí Slovenska,
s) prezident Únie miest Slovenska,
t) prezident Republikovej únie zamestnávateľov,
u) prezident Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov,
v) prezident Konfederácie odborových zväzov,
w) predseda Moderných odborov Volkswagen,
x) prezident Americkej obchodnej komory,
y) prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory,
z) prezident Slovenskej rektorskej konferencie,
aa) prezident Asociácie nemocníc Slovenska,
ab) prezident Slovenskej lekárskej komory,
ac) prezident IT asociácie Slovenska,
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ad) zástupca združenia Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky,
ae) zástupca neziskovej organizácie Teach for Slovakia,
af) zástupca neziskovej organizácie Transparency International Slovensko,
ag) zástupca občianskeho združenia Slovensko Digital,
ah) zástupca Rady pre štátnu službu,
ai) zástupca platformy Hlas občianskych organizácii,
aj) zástupca občianskeho združenia Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku,
ak) zástupca občianskeho združenia Slovenská klimatická iniciatíva,
al) zástupca Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska,
am) zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
an) zástupca Združenia podnikateľov Slovenska.
(5) Tajomníkom Rady je generálny riaditeľ sekcie plánu obnovy Úradu vlády Slovenskej
republiky.
(6) Funkcia člena Rady je čestnou funkciou, ktorá nezakladá vznik pracovnoprávneho alebo
iného obdobného vzťahu a nárok na odmenu.
(7) Člena Rady podľa odseku 4 písm. ad) až an) vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu
Rady.
(8) Členstvo v Rade zaniká
a) smrťou člena Rady alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b) odvolaním, ak ide o člena Rady uvedeného v odseku 4 písm. ad) až an),
c) vzdaním sa členstva na základe vlastnej písomnej žiadosti doručenej predsedovi Rady,
ak ide o člena Rady uvedeného v odseku 4 písm. ad) až an),
d) uplynutím funkčného obdobia člena Rady uvedeného v odseku 4 písm. a) až ac),
e) zánikom alebo zrušením Rady.
(9) Ak sa člen Rady nemôže zasadnutia zúčastniť, môže účasťou na zasadnutí písomne poveriť
svojho zástupcu, ktorý má hlasovacie právo. Poverený zástupca doručí písomné poverenie
sekretariátu Rady najneskôr do začiatku zasadnutia Rady.
(10) Predseda rady môže vzhľadom na charakter prerokúvaných tém prizvať na zasadnutie rady
aj ďalších zástupcov štátnej správy, územnej samosprávy, mimovládnych organizácií a
významných odborníkov z oblasti teórie a praxe. Predseda rady môže prizvať na zasadnutie
rady odborníka aj na návrh člena rady.
(11) Prizvaní odborníci nemajú hlasovacie právo.
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Článok 5
Predseda Rady
(1) Predseda Rady najmä
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

riadi činnosť Rady,
zvoláva zasadnutia Rady a navrhuje ich program,
vedie zasadnutia Rady,
navrhuje odporúčania zo zasadnutia Rady,
schvaľuje záznam zo zasadnutia Rady,
predkladá vláde odporúčania Rady,
predkladá Národnej implementačnej a koordinačnej autorite odporúčania Rady,
predkladá vláde návrhy na vymenovanie a odvolanie členov Rady podľa čl. 4 ods. 4 ad)
až an) štatútu.

(2) Predsedu Rady zastupuje počas jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností
podpredseda Rady alebo tajomník Rady.
Článok 6
Tajomník Rady
Tajomník Rady najmä
a) organizačne a administratívne zodpovedá za prípravu zasadnutí Rady,
b) zodpovedá za prípravu materiálov predkladaných na zasadnutia Rady,
c) zodpovedá za vyhotovenie uznesení a záznamu zo zasadnutí Rady,
d) predkladá predsedovi Rady a podpredsedovi Rady návrhy na zmeny v zložení Rady.
Článok 7
Členovia Rady
Členovia Rady
a) sa zúčastňujú na zasadnutiach Rady s hlasovacím právom,
b) sa vyjadrujú k návrhu programu zasadnutí Rady a k materiálom predloženým na
zasadnutiach Rady,
c) predkladajú Rade návrhy, odporúčania a stanoviská z vlastnej iniciatívy alebo na
základe uznesenia Rady.
Článok 8
Zasadnutia Rady
(1) Rada zasadá spravidla dvakrát za rok, prípadne častejšie, ak si to potreba vyžaduje.
Zasadnutia Rady zvoláva a vedie predseda Rady, ktorý zároveň určí formu, miesto a čas
konania zasadnutia Rady. Týmito úlohami môže predseda Rady poveriť podpredsedu
Rady. V prípade neprítomnosti podpredsedu Rady môže predseda Rady poveriť
vedením zasadnutia Rady tajomníka Rady.
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(2) Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. K
prerokúvanému materiálu Rada prijíma stanovisko formou uznesenia. Uznesenie Rady
má pre vládu odporúčací charakter. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná
väčšina prítomných členov Rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Rady,
prípadne hlas zastupujúceho člena Rady. Uznesenia Rady sú verejné.
(3) Zo zasadnutia Rady vyhotovuje sekretariát Rady v súčinnosti s tajomníkom záznam,
ktorý zasiela všetkým členom Rady najneskôr do 15 dní od zasadnutia.
(4) Rada na svojom prvom zasadnutí schvaľuje rokovací poriadok, ktorý upravuje najmä
priebeh jej zasadnutí, prijímanie uznesení a doručovanie materiálov potrebných na
zasadnutia Rady jej jednotlivým členom. Návrh rokovacieho poriadku predkladá
tajomník Rady.
Článok 9
Organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti Rady a jej zasadnutí
(1) Sekretariát Rady, ktorý plní úlohy spojené s organizačným a administratívnotechnickým zabezpečovaním činnosti Rady, je zriadený na sekcii plánu obnovy Úradu
vlády Slovenskej republiky.
(2) Sekretariát Rady
a) administratívne a organizačne zabezpečuje činnosť Rady,
b) pripravuje materiály, podklady a informácie potrebné na zasadnutia Rady a zasiela
ich členom Rady najneskôr 5 pracovných dní pred zasadnutím Rady,
c) vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu Rady, podpredsedu Rady alebo
tajomníka Rady,
d) vyhotovuje písomné záznamy z rokovania Rady, vrátane uznesení z rokovania
Rady, ktoré po schválení predsedom Rady zasiela členom Rady.
(3) Výdavky spojené s činnosťou Rady sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády
Slovenskej republiky.
Článok 10
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou.
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