
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

 Z á p i s n i c a zo 7. zasadnutia Snemu SLOVES  konaného 19.4.2016 v Bratislave 
 
 
1. Rokovanie sa uskutočnilo v Bratislave. Rokovania sa zúčastnilo 36 členov 

Snemu, t. j. 81,81 % a revízori účtov SLOVES A. Beracková, 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 V. Koscura, A. Hegedüs a Ľ. Pavlovic. 
 
4. Kontrolu plnenia uznesenia 6. zasadnutia Snemu SLOVES vykonala 

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

SLOVES od 1.12.2015 do 31.3.2016, ktoré v tomto období zasadalo štyri krát, 
jeden krát prijalo uznesenie per rollam a prerokovalo 62 materiálov. 

 
6. Predsedníčka SLOVES predniesla Správu o plnení Úloh SLOVES za rok 2015. 
 

Prezident KOZ SR J. Kollár informoval prítomných o plnení hlavných úloh KOZ 
SR. Ďalej informoval o programovom vyhlásení vlády, v ktorom sa vláda okrem 
iného zaviazala využiť všetky nástroje na ochranu a zabezpečenie dôstojných 
pracovných podmienok spĺňajúcich európske štandardy, zabezpečiť dôsledné 
uplatňovanie sociálneho dialógu vo všetkých oblastiach a všetkých úrovniach 
odvetví a regiónov, presadzovať primerané zvyšovanie minimálnej mzdy , 
podporiť uplatňovanie kolektívneho vyjednávania najmä pri mzdových 
požiadavkách, zmeniť systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a prijať opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej a verejnej 
službe tak, aby sa odstránili rozdiely medzi minimálnou mzdou a minimálnymi 
tarifnými platmi. J. Kollár ďalej informoval o práci „Iniciatívy mladých odborárov“. 
 
V rozprave k tomuto bodu vystúpilo 5 členov Snemu. 
 

7. Písomný materiál Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2015 uviedla 
predsedníčka SLOVES. Stanovisko revízorov účtov SLOVES k výsledkom 
hospodárenia SLOVES za rok 2015 predniesla A. Beracková, revízorka účtov 
SLOVES. 

 
8. Písomnú Správu o čerpaní sociálno-podporného fondu SLOVES za rok 2015 

podľa jednotlivých sekcií uviedla predsedníčka SLOVES a zároveň predniesla 
návrh na zmenu Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES v článku 5, bod 2, 
druhý odsek, posledná odrážka. 

 



V rozprave k tomuto bodu vystúpilo 6 členov Snemu.  
 
9. Vo všeobecnej rozprave predsedníčka SLOVES informovala prítomných 

o príprave kolektívneho vyjednávania o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho 
stupňa na rok 2017, o prebiehajúcich regionálnych školeniach funkcionárov 
základných organizácií SLOVES a na záver svojho vystúpenia pozvala 
prítomných na verejné zhromaždenie občanov pri príležitosti Sviatku práce 
organizovanom KOZ SR v Žiline.  

 
V rozprave k tomuto bodu vystúpili 3 členovia Snemu. 
 

10. Predseda návrhovej komisie V. Koscura predniesol návrh uznesenia. Snem 
uznesenie schválil jednomyseľne. 

 
 
 
Bratislava 19.4.2016 
 
 
 

JUDr. Mária Mayerová, v. r. 
    predsedníčka SLOVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


