
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

 
Z á p i s n i c a 

zo 7. zasadnutia Snemu SLOVES  
konaného 29.4.2022 v Bratislave 

 
 
1. Rokovanie sa uskutočnilo v Bratislave. Rokovania sa zúčastnilo 33 členov 

Snemu, t. j. 76,74 % a revízori účtov SLOVES A. Beracková a 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 J. Mészároš, A. Andocsová a A. 
Babiaková. 

 
4. Kontrolu plnenia uznesenia 6. zasadnutia Snemu SLOVES vykonala 

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

SLOVES od 1.12.2021 do 28.3.2022, ktoré v tomto období zasadalo štyri krát, 
z toho tri krát per rollam z dôvodu protipandemických opatrení a prerokovalo 41 
materiálov. 

 
6. Predsedníčka SLOVES predniesla Správu o plnení Úloh SLOVES za rok 2021. 

V správe okrem iného uviedla, že plnenie úloh bolo do veľkej miery ovplyvnené 
nielen pandemickou situáciou, ktorá v roku 2021 pokračovala, ale aj vládou SR, 
ktorá napriek svojmu programovému vyhláseniu, v ktorom deklarovala podporu 
sociálneho dialógu a posilňovanie jeho významu, schválila novely tak dôležitých 
zákonov ako je Zákonník práce, zákon o tripartite a zákon o štátnej službe bez 
predchádzajúceho rokovania so sociálnymi partnermi. Napriek snahám 
odborových zväzov v spolupráci s KOZ SR zamestnanci za tejto vlády tak prišli 
o automat na výpočet minimálnej mzdy, odpojili sa príplatky od minimálnej mzdy, 
znížili sa minimálne mzdové nároky, sťažilo sa pôsobenie odborov 
u zamestnávateľa, zrušila sa extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, 
zmenilo sa pôsobenie zástupcov zamestnancov v tripartite, zmenili sa podmienky 
poskytovania stravného zamestnancom a dokonca zamestnanci, ktorí dovŕšili 65 
rokov a majú nárok na starobný dôchodok, môžu dostať v práci výpoveď, platnosť 
tohto diskriminačného ustanovenia Ústavný súd SR pozastavil. Predsedníčka vo 
svojom vystúpení ďalej informovala aj o priebehu kolektívneho vyjednávania 
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2022 pre štátnych a verejných 
zamestnancov a podnikových kolektívnych zmlúv v jednotlivých rezortoch. Okrem 
iného uviedla, že v tejto ťažkej politickej a ekonomickej situácii nám ostali 
nesplnené úlohy týkajúce sa najmä zlepšenia postavenia zamestnancov verejnej 
správy, zlepšením pracovných podmienok a hlavne odmeňovania, presadenie 
úpravy platových tabuliek v zákone o štátnej službe a v zákone o odmeňovaní 
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, ale aj zvýhodnenie členov 
odborov oproti nečlenom. Týchto úloh sa však nemienime vzdať a s podporu 



našej členskej základne budeme ich plnenie presadzovať všetkými dostupnými 
nástrojmi. 
 
V rozprave k tomuto bodu vystúpili 3 členovia Snemu. 
 

7. Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2019 a za rok 2020 uviedla predsedníčka 
SLOVES. Stanovisko revízorov účtov SLOVES k výsledkom hospodárenia 
SLOVES za rok 2019 a 2020 predniesla A. Beracková, revízorka účtov SLOVES. 

 
8. Predsedníčka SLOVES predložila písomný materiál Návrh rozpočtu SLOVES na 

rok 2021. Stanovisko revízorov účtov  SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na 
rok 2021 predniesla A. Beracková, revízorka účtov SLOVES. 

 
9. Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2021 uviedla predsedníčka SLOVES. 

Stanovisko revízorov účtov SLOVES k výsledkom hospodárenia SLOVES za rok 
2021 predniesol A. Mezei, revízor účtov SLOVES. 

 
10. Predsedníčka SLOVES predložila písomný materiál Návrh rozpočtu SLOVES na 

rok 2022. Stanovisko revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na 
rok 2022 predniesol A. Mezei, revízor účtov SLOVES.  

 
11. Písomnú Správu o čerpaní sociálno-podporného fondu SLOVES za rok 2021 

podľa jednotlivých sekcií uviedla predsedníčka SLOVES a zároveň predniesla 
návrh na zmenu Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES v článku 8, bod 4, 
podľa ktorého bude členovi, ktorý aspoň dvakrát za rok bezplatne daroval krv, 
vyplatený príspevok na multivitamíny vo výške 20,-€ dvakrát za rok. 

 
12. Vo všeobecnej rozprave predsedníčka SLOVES informovala prítomných o 

možnosti predloženia dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre 
štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022, týkajúcich sa zvýšenia 
valorizácie platov a o plánovaných regionálnych školeniach funkcionárov 
základných organizácií SLOVES v druhej polovici roku 2022.  

 
V rozprave k tomuto bodu vystúpili 2 členovia Snemu. 
 

13. Predseda návrhovej komisie J. Mészároš predniesol návrh uznesenia. Snem 
uznesenie schválil jednomyseľne. 

 
 
 
Bratislava 29.4.2022 
 
 
 

 Mgr. Milena Rácová, v. r. 
    predsedníčka SLOVES 

 


