
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

 
Z á p i s n i c a 

z 11. zasadnutia Snemu SLOVES  
konaného 24.4.2018 v Bratislave 

 
 
1. Rokovanie sa uskutočnilo v Bratislave. Rokovania sa zúčastnilo 38 členov 

Snemu, t. j. 88,37 %, hlavný revízor účtov R. Triskalová a revízor účtov SLOVES 
A. Beracková. 

 
2. Rokovanie otvorila M. Mayerová, predsedníčka SLOVES a viedla A. Broszová, 

podpredsedníčka SLOVES. 
 

3. Snem zvolil návrhovú komisiu v zložení V. Koscura, A. Hegedüs a Ľ. Lacinová. 
 
4. Kontrolu plnenia uznesenia 10. zasadnutia Snemu SLOVES vykonala 

predsedníčka SLOVES. 
 
5. Predsedníčka SLOVES predložila písomnú Správu o činnosti Predsedníctva 

SLOVES od 1.12.2017 do 31.3.2018, ktoré v tomto období zasadalo štyri krát, 
trikrát prijalo uznesenie per rollam a prerokovalo 74 materiálov. 

 
6. Predsedníčka SLOVES predniesla Správu o plnení Úloh SLOVES za rok 2017. 
 

Vo svojom vystúpení zdôraznila, že odborové hnutie je významnou súčasťou 
politického, hospodárskeho a sociálneho života európskych krajín, ktoré musí 
stále tvrdšie presadzovať potreby svojich občanov. Neustále rastie význam 
sociálneho dialógu ako efektívneho nástroja zamestnaneckej a odborárskej 
angažovanosti na udržanie sociálneho zmieru v tomto turbulentnom období. 
V tejto súvislosti spomenula aj schválenie Európskeho piliera sociálnych práv 
štátmi EÚ v minulom roku v Göteborgu, ktorý kladie dôraz práve na to, aby 
sociálne práva mali prednosť pred právami ekonomickými. Opäť vyzdvihla veľmi 
dobrú spoluprácu s KOZ SR najmä pri rokovaní s vládou SR, jednotlivými 
rezortami alebo zástupcami NR SR. Vo svojom vystúpení zdôraznila, že náš 
návrh, aby bol jeden zákon o verejnej službe sa ukazuje ako opodstatnený, 
nakoľko nový zákon o štátnej službe, schválený minulý rok, len zvýšil 
diskrimináciu zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme. Okrem 
toho sa vyskytli už prvé problémy v hodnotení štátnych zamestnancov a len po 
polroku účinnosti zákona sa dostala prvá platová trieda pod hranicu minimálnej 
mzdy. Predsedníčka SLOVES ďalej vo svojom vystúpení skonštatovala, že aj 
napriek podpísanému memorandu ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa na 
rok 2017 v štátnej a verejnej službe sa podarilo v týchto kolektívnych zmluvách na 
rok 2018, odvolávajúc sa na dobré ekonomické výsledky a prognózy Slovenskej 
republiky, vyjednať vyššie percento navýšenia platových taríf. Okrem toho sa 
vláda SR v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre verejnú službu zaviazala, že 
do 30.3.2018 predloží návrh zmeny úpravy platových taríf. V súčasnosti 
prebiehajú rokovania, ktoré by sa mali ukončiť do konca júna 2018. V tejto 



súvislosti sa predsedníčka SLOVES poďakovala našim členom za účasť a aktívne 
vystúpenia na podporných akciách organizovaných KOZ SR pod názvom 
„Zodpovednosť za budúcnosť vo verejnej správe“. Ďalej vo svojom vystúpení 
poukázala na dôležitosť vykonávania kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, ktorú náš zväz plní stopercentne. V rámci medzinárodnej 
činnosti opäť vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu najmä s kolegami z Českej 
republiky a s medzinárodnou organizáciou EUROFEDOP, ktorej sme členom.  
 

7. Písomný materiál Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2017 uviedla 
predsedníčka SLOVES. Stanovisko revízorov účtov SLOVES k výsledkom 
hospodárenia SLOVES za rok 2017 predniesla R. Triskalová, hlavný revízor účtov 
SLOVES. 

 
8. Písomnú Správu o čerpaní sociálno-podporného fondu SLOVES za rok 2017 

podľa jednotlivých sekcií uviedla predsedníčka SLOVES. 
 
9. Vo všeobecnej rozprave J. Kollár, prezident KOZ SR, informoval prítomných o 

rokovaniach expertnej pracovnej skupiny v zložení zástupcov Úradu vlády SR, 
Ministerstva financií SR, KOZ SR a Združenia miest a obcí Slovenska, ktorá 
pripravuje návrhy na zmenu systému odmeňovania zamestnancov vykoná- 
vajúcich práce vo verejnom záujme. Všetky rokovania by podľa jeho slov mali byť 
ukončené do konca júna 2018, aby následne mohol byť spustený legislatívny 
proces. Vyjadril presvedčenie, že len za podpory odborových zväzov a ich členov 
môžeme presadiť riešenie spoločných problémov. V tejto súvislosti poďakoval za 
podporu členov SLOVES na mítingoch za lepšiu budúcnosť verejnej správy. 
Informoval prítomných aj o zriadení Klientskeho centra odborov, ktorého úlohou je 
poskytovať informačnú, konzultačnú, poradenskú a výkonnú pomoc pre širokú 
verejnosť. Prezident KOZ SR na záver svojho vystúpenia pozval prítomných 
k účasti na Pietnom spomienkovom zhromaždení, organizovanom KOZ SR 
v Bratislave, na uctenie si pamiatky zamestnancov usmrtených pri práci, ako aj na 
verejnom zhromaždení občanov pri príležitosti Sviatku práce organizovanom KOZ 
SR v Žiline.  
 
V rozprave vystúpili 2 členovia Snemu. 

 
10. Predseda návrhovej komisie V. Koscura predniesol návrh uznesenia. Snem 

uznesenie schválil jednomyseľne. 
 

 
 
Bratislava 24.4.2018 
 
 
 

JUDr. Mária Mayerová, v. r. 
    predsedníčka SLOVES 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


