
 
 
 
 
 

 
INFORMÁCIA 

PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE 
ODBOROVÉHO ZVÄZU 

 
 

Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES,  
konaného 19.2.2019 v Bratislave 

 
 
Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie: 
• informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR, 
• informácie o nepravidelnom odvode členských príspevkov ZO SLOVES, 
• návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných 

v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to: 
- dary pri odborárskych jubileách 133 členom, 
- príspevky na okuliare a šošovky 168 členom, 
- príspevky bezplatným darcom krvi 13 členom, 
- príspevky na pohrebné trovy 7 členom, 
- príspevky pri narodení dieťaťa 14 členom,  

• informáciu o pracovnom stretnutí s generálnym tajomníkom EUROFEDOP, 
• informáciu o spoločnom postupe SLOVES a KOZ SR pri riešení problému znižovania 

osobných príplatkov zamestnancom v súvislosti so zvýšením tarifných platov od 1.1.2019, 
• informáciu o školeniach funkcionárov základných organizácií SLOVES v apríli 2019, 
• informácie predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov 

SLOVES J. Mészároša, predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody 
SLOVES P. Škulavíka, predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej, 
predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej, predsedu sekcie 
prokuratúry SLOVES S. Bohunického, predsedu sekcie zamestnancov MV SR, geodézie 
a kartografie SLOVES V. Koscuru, predsedníčky sekcie územnej samosprávy A. Broszovej 
a predsedníčky sekcie Sociálnej poisťovne a služieb SLOVES M. Rácovej o aktuálnej situácii 
v sekciách. 
 

Predsedníctvo SLOVES schválilo:  
• v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej 

finančnej situácie dvom členom, 
• zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie Profesijnej rady miestnej a regionálnej samosprávy 

EUROFEDOP trom členom Predsedníctva SLOVES, 



• zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie daňových a colných odborov Vyšehradskej skupiny 
(V4) trom členom Predsedníctva SLOVES,  

• nomináciu M. Rácovej, predsedníčky SLOVES na zástupcu KOZ SR v Hospodárskej 
a sociálnej rade SR, 

• nomináciu Ľ. Kleštinca, člena ZO SLOVES Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra, za 
zástupcu SLOVES v Regionálnej rade KOZ SR Nitrianskeho kraja, 

• zoznam funkcionárov SLOVES, ktorí dovŕšia v roku 2019 životné jubileum, 
 
 
Bratislava 25.2.2019      

Mgr. Milena Rácová, v. r.  
                                                                                           predsedníčka SLOVES 
 
 


