
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

 
Z á p i s n i c a 

z 3. zasadnutia Snemu SLOVES  
konaného 25.4.2019 v Bratislave 

 
 
1. Rokovanie sa uskutočnilo v Bratislave. Rokovania sa zúčastnilo 33 členov 

Snemu, t. j. 75 %, hlavný revízor účtov M. Šuteríková a revízori účtov SLOVES A. 
Beracková a A. Mezei. 

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

predsedníčka sekcie územnej samosprávy SLOVES. 
 

3. Snem zvolil návrhovú komisiu v zložení I. Ďuriš, I. Guliš a S. Řeháková. 
 
4. Kontrolu plnenia uznesenia 2. zasadnutia Snemu SLOVES vykonala 

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

SLOVES od 1.12.2018 do 31.3.2019, ktoré v tomto období zasadalo štyri krát a 
prerokovalo 46 materiálov. 

 
6. Predsedníčka SLOVES predniesla Správu o plnení Úloh SLOVES za rok 2018. 
 

Vo svojom vystúpení zdôraznila, že zlepšenie pracovných a sociálnych 
podmienok občanov Európskej únie považoval SLOVES aj v uplynulom roku za 
jednu zo základných úloh. Na podporu aktivít KOZ SR a Európskej odborovej 
konfederácie využil SLOVES všetky možnosti v rámci účasti na profesijných 
radách EUROFEDOP, aj prostredníctvom svojho zástupcu v Európskom 
hospodárskom a sociálnom výbore za skupinu zamestnancov. Predsedníčka 
SLOVES pripomenula dôležitosť fungujúceho sociálneho dialógu a neustáleho 
posilňovania postavenia odborov, ako silného sociálneho partnera v 
rozhodujúcich procesoch štátu a spoločnosti. Opäť vyzdvihla veľmi dobrú 
spoluprácu s KOZ SR pri príprave stanovísk, podkladov a pripomienok k návrhom 
právnych predpisov, ktoré sme prostredníctvom Konfederácie uplatňovali. V tejto 
súvislosti zdôraznila presadenie zmien prijatých v štátnozamestnaneckých 
vzťahoch aj v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov, ktorí vykonávajú práce 
vo verejnom záujme, a to možnosť vyplatenia odmeny pri životnom jubileu 60 
rokov a zrušenie obmedzenia 32 rokov praxe pre účely zvyšovania platového 
stupňa a našu podporu trom novelám Zákonníka práce, ktoré zlepšili pracovné 
podmienky zamestnancov. Predsedníčka SLOVES ďalej vo svojom vystúpení na 
jednej strane zdôraznila, že podpisom kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 
v štátnej a verejnej službe na roky 2019 a 2020, v ktorých sa sociálni partneri 
zaviazali k zvýšeniu tarifných platov v každom roku o 10%, sme síce dosiahli 
historicky najvyššie zvýšenie tarifných platov odkedy sa kolektívne dohody, 
neskôr kolektívne zmluvy vyššieho stupňa vyjednávajú, na druhej strane však 
poukázala na praktiky zamestnávateľov, ktorí v tejto súvislosti vo veľkej miere 



zamestnancom od 1.1.2019 odobrali osobné príplatky. Napriek dosiahnutému 
úspechu, novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, predsedníčka SLOVES vyslovila presvedčenie, že 
odmeňovanie zamestnancov celej verejnej správy je nedostatočné aj vzhľadom 
na priemernú mzdu v národnom hospodárstve. 
  
Predsedníčka SLOVES vo svojom vystúpení zhodnotila aj VII. Kongres SLOVES, 
ktorý sa uskutočnil minulý rok a na ktorom sme si vytýčili ambiciózny program na 
ďalšie volebné obdobie a zvolili nových funkcionárov na všetkých úrovniach.  
 
V rámci medzinárodnej činnosti vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu najmä 
s kolegami z Českej republiky a s medzinárodnou organizáciou EUROFEDOP, 
ktorej je SLOVES členom.  
 

7. Písomný materiál Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2018 uviedla 
predsedníčka SLOVES. Stanovisko revízorov účtov SLOVES k výsledkom 
hospodárenia SLOVES za rok 2018 predniesla M. Šuteríková, hlavný revízor 
účtov SLOVES. 

 
8. Písomnú Správu o čerpaní sociálno-podporného fondu SLOVES za rok 2018 

podľa jednotlivých sekcií predložila predsedníčka SLOVES. 
 
9. Vo všeobecnej rozprave predsedníčka SLOVES informovala prítomných 

o rokovaniach orgánov KOZ SR. Hlavnými témami týchto rokovaní bolo okrem 
iného odmeňovanie štátnych a verejných zamestnancov, problémy súvisiace 
s rekreačnými poukazmi, návrh na výšku minimálnej mzdy, skrátenie pracovného 
času, resp. priemyselná revolúcia 4.0. Predsedníčka SLOVES na záver svojho 
vystúpenia pozvala prítomných k účasti na verejnom zhromaždení občanov pri 
príležitosti Sviatku práce organizovanom KOZ SR v Žiline.  
 
V rozprave vystúpili 5 členovia Snemu. 

 
10. Predseda návrhovej komisie I. Ďuriš predniesol návrh uznesenia. Snem 

uznesenie schválil jednomyseľne. 
 

 
Bratislava 25.4.2019 
 

  Mgr. Milena Rácová, v. r. 
     predsedníčka SLOVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 


