SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY
Z á p i s n i c a
zo 4. zasadnutia Snemu SLOVES
konaného 12. a 13.12.2019 v Topoľníkoch
1. Rokovanie sa uskutočnilo v Topoľníkoch. Rokovania sa zúčastnilo 29 členov
Snemu SLOVES, t. j. 65,90 %, M. Šuteríková, hlavná revízorka účtov a revízor
účtov SLOVES 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 O. Kopecká, P. Herz a M. Čavojská.
4. Kontrolu plnenia uznesenia
predsedníčka SLOVES.
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5. M. Rácová predložila písomnú Správu o činnosti Predsedníctva SLOVES od
1.4.2019 do 30.11.2019, ktoré v tomto období zasadalo 7 krát a celkovo
prerokovalo 129 materiálov a informácií.
6. Predsedníčka SLOVES predniesla návrh Úloh SLOVES na rok 2020.
7. Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2020 predniesla predsedníčka SLOVES.
Stanovisko revízorov účtov SLOVES k návrhu rozpočtu predniesla M. Šuteríková,
hlavný revízor účtov SLOVES. Revízori účtov skonštatovali, že návrh rozpočtu
SLOVES na rok 2020 je spracovaný v súlade s Finančným poriadkom SLOVES
a odporučili ho Snemu SLOVES schváliť.
8. Predsedníčka SLOVES predniesla návrh Rozhodnutia 4. Snemu SLOVES
o zmene a doplnení Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES.
9. Vo všeobecnej rozprave vystúpila viceprezidentka KOZ SR M. Uhlerová, ktorá
informovala prítomných o výsledkoch rokovania Snemu a Predstavenstva KOZ
SR. Vo svojom vystúpení informovala o najdôležitejších úlohách KOZ SR, ktoré
sa podarilo v tomto roku splniť, ale aj o hlavných témach, ktorými sa
v nasledujúcom období chce Konfederácia zaoberať. Zlepšenie pracovného
prostredia vrátane dôstojných mzdových podmienok, nastavenie dôchodkového
systému, ambicióznejšieho a pestrejšieho daňového mixu a presunu daňového
zaťaženia z práce na kapitál, zabezpečenie nájomného bývania, odpolitizovanie
verejnej správy, či dopady digitalizácie a klimatických zmien sú prioritami
najbližšieho obdobia. Zároveň viceprezidentka KOZ SR zdôraznila potrebu
akútneho riešenia statusu a odmeňovania zamestnancov štátnej a verejnej správy
a s tým súvisiace spracovanie novej koncepcie odmeňovania, ktorá by bola
spravodlivou a motivujúcou pre všetkých zamestnancov pracujúcich v týchto
sférach.

Vo všeobecnej rozprave vystúpili 4 členovia Snemu.
10. Predsedníčka návrhovej komisie O. Kopecká predniesla návrh uznesenia. Snem
uznesenie schválil jednomyseľne.
Bratislava 18.12.2019
Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

