
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 Z á p i s n i c a zo 6. zasadnutia Snemu SLOVES  konaného 3 a 4.12.2015 v Bratislave 
 
1. Rokovanie sa uskutočnilo v Bratislave. Rokovania sa zúčastnilo 36 členov 

Snemu, t. j. 81,8 %, R. Triskalová, hlavná revízorka účtov a revízori účtov 
SLOVES S. Konc a A. Mezei. 

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

podpredsedníčka SLOVES. 
 
3. Snem zvolil návrhovú komisiu v zložení Z. Bátovská, P. Škulavík a B. 

Švagerková. 
  
4. Kontrolu plnenia uznesenia 5. zasadnutia Snemu SLOVES vykonala 

predsedníčka SLOVES. 
 
5. M. Mayerová predložila písomnú Správu o činnosti Predsedníctva SLOVES od 

1.4.2015 do 30.11.2015, ktoré v tomto období zasadalo 7 krát a celkovo 
prerokovalo 75 materiálov a informácií. 

 
6. Predsedníčka SLOVES predniesla návrh Úloh SLOVES na rok 2016. 
 
7. Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2016 predniesla predsedníčka SLOVES. 

Stanovisko revízorov účtov SLOVES k návrhu rozpočtu predniesla R. Triskalová, 
hlavný revízor účtov SLOVES. 

 
8. Vo všeobecnej rozprave vystúpil prezident KOZ SR J. Kollár, ktorý informoval 

prítomných o výsledkoch rokovaní orgánov KOZ SR. Zhodnotil úlohy, ktoré sa 
podarilo v predchádzajúcom období splniť a predstavil smerovanie KOZ SR 
v roku 2016. Okrem iného KOZ SR bude naďalej podporovať tzv. extenziu 
kolektívnych zmlúv, presadzovať realizáciu "Návrhu KOZ SR na riešenie stupníc 
platových taríf", ktorý bol predložený na Úrad vlády SR, pokračovať v 
presadzovaní zmien súvisiacich s oslobodením príjmov poskytovaných 
zamestnancom zo sociálneho fondu od dane z príjmu a platenia príspevkov do 
poistných fondov, zabraňovať legislatívnym zmenám, ktoré by mali negatívny 
dopad na zamestnancov a odbory, pokračovať v rokovaniach so zástupcami 
ústredných orgánov štátnej správy a vlády SR s cieľom presadzovať opatrenia 
sformulované v dokumente "Daňovo-odvodový balíček KOZ SR" a aktívne sa 
podieľať na zvyšovaní právneho vedomia a informovanosti odborárov v oblasti 
BOZP. Počas predsedníctva SR v Rade EÚ plánuje KOZ SR viacero aktivít. 
Jednou z nich bude aj konferencia na tému "Akú chceme Európu?". V rámci oblasti sociálnej ochrany a dimenzie kvality života bude KOZ SR podporovať EOK 
v snahe na európskej úrovni prijať a plne rešpektovať Európsky protokol k 
sociálnemu pokroku, podľa ktorého základné sociálne práva majú prednosť pred 
hospodárskymi slobodami. KOZ SR bude zároveň od EOK požadovať, aby 
iniciovala vznik "Sociálnej únie".  



 
Predsedníčka SLOVES informovala prítomných o podpísaní kolektívnych zmlúv 
vyššieho stupňa na rok 2016. Okrem iného v rámci svojho vystúpenia zdôraznila 
potrebu zviditeľňovania práce odborov prostredníctvom sociálnych sietí a tým 
osloviť mladých ľudí.  
 
V rozprave vystúpilo 8 členov Snemu. 
 

9. Predsedníčka návrhovej komisie Z. Bátovská predniesla návrh uznesenia. Snem 
uznesenie schválil jednomyseľne. 

 
 
 
 
Bratislava 4.12.2015 
 

JUDr. Mária Mayerová, v. r. 
    predsedníčka SLOVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


