
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

 Z á p i s n i c a z 5. zasadnutia Snemu SLOVES  konaného 21.4.2015 v Bratislave 
 
 
1. Rokovanie sa uskutočnilo v Bratislave. Rokovania sa zúčastnilo 34 členov 

Snemu, t. j. 80,95 %, R. Triskalová, hlavná revízorka účtov a revízori účtov 
SLOVES A. Beracková, S. Konc, A. Mezei a Z. Michalcová. 

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

podpredsedníčka SLOVES. 
 
3. Snem zvolil návrhovú komisiu v zložení J. Mészáros, A. Čerepová a A. Kazarová. 
 
4. Kontrolu plnenia uznesenia 4. zasadnutia Snemu SLOVES vykonala 

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

SLOVES od 1.12.2014 do 31.3.2015, ktoré v tomto období zasadalo 4 krát a 
prerokovalo 42 materiálov a informácií. 

 
6. Predsedníčka SLOVES predniesla Správu o plnení Úloh SLOVES za rok 2014. 
 
7. Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2014 uviedla predsedníčka SLOVES. 

Stanovisko revízorov účtov SLOVES k výsledkom hospodárenia SLOVES za rok 
2014 predniesla R. Triskalová, hlavný revízor účtov SLOVES. 

 
8. Písomnú Správu o čerpaní sociálno-podporného fondu SLOVES za rok 2014 

podľa jednotlivých sekcií uviedla predsedníčka SLOVES. 
 
V rozprave k tomuto bodu vystúpili 3 členovia Snemu. 

 
9. Vo všeobecnej rozprave predsedníčka SLOVES informovala prítomných 

o pripravenom návrhu priorít KOZ SR v rámci daňovo-odvodového balíčka v roku 
2016, o návrhu na zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2016, o Situačnej správe 
o stave zamestnaneckého prostredia. Ďalej informovala o príprave kolektívneho 
vyjednávania o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2016, 
o regionálnych školeniach funkcionárov základných organizácií SLOVES, ako aj 
o oslavách pri príležitosti 25. výročia vzniku KOZ SR. Na záver svojho vystúpenia 
pozvala prítomných na verejné zhromaždenie občanov pri príležitosti Sviatku 
práce organizovanom KOZ SR v Žiline.  

 
Riaditeľka odboru pracovného práva a sociálnej politiky SLOVES A. Ištoková 
informovala prítomných o priebehu príprav nového zákona o štátnej službe. 
 



Riaditeľka organizačného odboru SLOVES M. Rácová informovala prítomných 
o organizačnom zabezpečení účasti členov SLOVES na verejnom zhromaždení 
občanov 1. mája 2015 v Žiline.  
 
V rozprave k tomuto bodu vystúpilo 6 členov Snemu. 
 

10. Predseda návrhovej komisie J. Mészáros predniesol návrh uznesenia. Snem 
uznesenie schválil jednomyseľne. 

 
 
 
Bratislava 23.4.2015 
 
 
 

JUDr. Mária Mayerová, v. r. 
    predsedníčka SLOVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


