
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

 
Z á p i s n i c a 

z 5. zasadnutia Snemu SLOVES  
konaného 27.4.2021 per rollam 

 
 
1. Rokovanie Snemu SLOVES sa uskutočnilo per rollam. Rokovania sa zúčastnilo 

31 členov Snemu SLOVES, t. j. 70,45 %. 
 

2. Kontrolu plnenia uznesenia 4. zasadnutia Snemu SLOVES vykonala 
predsedníčka SLOVES. 

 
3. Predsedníčka SLOVES predložila členom Snemu nasledovné písomné materiály: 

- Správu o činnosti Predsedníctva SLOVES od 1.12.2019 do 30.6.2020, ktoré  
v tomto období rokovalo 8 krát, z toho 3 krát per rollam, celkovo prerokovalo 
74 materiálov a informácií, 

- Správu o plnení Úloh SLOVES za rok 2019, 
- Správu o čerpaní sociálno-podporného fondu SLOVES za rok 2019, 
- Správu o činnosti Predsedníctva SLOVES od 1.7.2020 do 31.12.2020, ktoré 

v tomto období rokovalo 5 krát, z toho 3 krát per rollam, celkovo prerokovalo 
36 materiálov, 

- Úlohy SLOVES na rok 2021, 
- Správu o činnosti Predsedníctva SLOVES od 1.1.2021 do 27.4.2021, ktoré 

v tomto období rokovalo 4 krát per rollam, celkovo prerokovalo 29 materiálov, 
- Správu o plnení Úloh SLOVES za rok 2020, 
- Správu o čerpaní sociálno-podporného fondu SLOVES za rok 2020. 
 
K predloženým materiálom neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 
4. Predsedníčka SLOVES predložila členom Snemu SLOVES písomnú informáciu 

o výsledkoch hospodárenia SLOVES za roky 2019 a 2020 v percentuálnom 
vyjadrení plnenia plánovaných príjmov a plnenia plánovaných výdavkov za 
jednotlivé účelové fondy.   
 
V zmysle čl. 6, bod 6.5 Finančného poriadku SLOVES, budú Výsledky 
hospodárenia SLOVES za rok 2019, Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2021 
a Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2020 spolu so stanoviskami revízorov 
účtov k týmto materiálom, predložené členom Snemu SLOVES na najbližšom 
prezenčnom rokovaní Snemu SLOVES, ktorý sa uskutoční podľa 
epidemiologickej situácie na Slovensku.  

 
5. Predsedníčka SLOVES predložila písomne návrh uznesenia 5. zasadnutia 

Snemu SLOVES. Snem uznesenie schválil jednomyseľne.  
 
Bratislava 27.4.2021 

 Mgr. Milena Rácová, v. r. 
    predsedníčka SLOVES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


