
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 
 

Z á p i s n i c a 
z 10. zasadnutia Snemu SLOVES  

konaného 14. a 15.12.2017 v Bratislave 
 
 
1. Rokovanie sa uskutočnilo v Bratislave. Rokovania sa zúčastnilo 34 členov 

Snemu, t. j. 79 %, R. Triskalová, hlavná revízorka účtov a revízori účtov SLOVES 
S. Konc, A. Mezei a Z. Michalcová. 

 
2. Rokovanie otvorila M. Mayerová, predsedníčka SLOVES a viedol R. Hulko, 

podpredseda sekcie územnej samosprávy SLOVES. 
 
3. Snem zvolil návrhovú komisiu v zložení Z. Bátovská, P. Herz a B. Valenčáková. 
  
4. Kontrolu plnenia uznesenia z 9. zasadnutia Snemu SLOVES vykonala 

predsedníčka SLOVES. 
 
5. M. Mayerová predložila písomnú Správu o činnosti Predsedníctva SLOVES od 

1.4.2017 do 30.11.2017, ktoré v tomto období zasadalo 7 krát, 1 krát prijalo 
uznesenie per rollam a celkovo prerokovalo 93 materiálov a informácií. 

 
6. Predsedníčka SLOVES predniesla návrh Úloh SLOVES na rok 2018. 

 
7. Predsedníčka SLOVES uviedla návrh na zvolanie VII. kongresu SLOVES v roku 

2018. Vyzvala základné organizácie, aby vykonali výročné členské schôdze 
a zvolili delegátov na výročné konferencie sekcií. 

 
8. Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2018 predniesla predsedníčka SLOVES. 

Stanovisko revízorov účtov SLOVES k návrhu rozpočtu predniesla R. Triskalová, 
hlavný revízor účtov SLOVES. 

 
9. Návrh rozpočtu VII. kongresu SLOVES v roku 2018 predniesla M. Rácová, 

riaditeľka organizačného odboru SLOVES. 
 

10. Vo všeobecnej rozprave vystúpila predsedníčka SLOVES, ktorá informovala 
prítomných o výsledkoch rokovania Snemu a Predstavenstva KOZ SR. Ďalej 
informovala o priebehu kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách 
vyššieho stupňa na rok 2018 a o ich podpísaní. Upozornila, že v kolektívnej 
zmluve vyššieho stupňa pre verejnú správu sa zmluvné strany dohodli, že 
zástupcovia zamestnávateľov najneskôr do 30.3.2018 predložia návrh zmeny 
úpravy stupníc platových taríf uvedených v zákone o odmeňovaní. 
 
V rozprave vystúpilo 6 členov Snemu. 
 
 
 



11. Predsedníčka návrhovej komisie Z. Bátovská predniesla návrh uznesenia. Snem 
uznesenie schválil jednomyseľne. 

 
 
 
 
Bratislava 18.12.2017 
 

JUDr. Mária Mayerová, v. r. 
    predsedníčka SLOVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


