
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

Z á p i s n i c a 
z 8. zasadnutia Snemu SLOVES  

konaného 8 a 9.12.2016 v Bratislave 
 
1. Rokovanie sa uskutočnilo v Bratislave. Rokovania sa zúčastnilo 40 členov 

Snemu, t. j. 90,9 %, R. Triskalová, hlavná revízorka účtov a revízori účtov 
SLOVES 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 O. Kopecká, A. Hegedüs a Ľ. Lacinová. 
  
4. Kontrolu plnenia uznesenia zo 7. zasadnutia Snemu SLOVES vykonala 

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

1.4.2016 do 30.11.2016, ktoré v tomto období zasadalo 7 krát, 2 krát prijalo 
uznesenie per rollam a celkovo prerokovalo 98 materiálov a informácií. 

 
6. Predsedníčka SLOVES predniesla návrh Úloh SLOVES na rok 2017. 
 
7. Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2017 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 a súčasne zhodnotil VIII. 
zjazd KOZ SR. Z úloh prijatých zjazdom zdôraznil najmä potrebu presadzovať, 
aby Slovenská republika bola sociálnym štátom, podporovať legislatívne zmeny 
smerujúce k zlepšovaniu právnych predpisov v sociálnej a pracovnoprávnej 
oblasti, spravodlivejšie prerozdeľovanie bohatstva, aby rast miezd zohľadňoval 
rast produktivity práce s cieľom priblížiť sa ku mzdám vyspelých krajín EÚ. Ďalej 
zdôraznil potrebu rastu minimálnej mzdy s dôrazom na jej sociálny rozmer, a to 
na úrovni, ktorá by zabezpečovala dôstojnú životnú úroveň. Minimálna mzda v 
čistom vyjadrení musí presahovať hranicu rizika chudoby a mala by dosahovať 
minimálne 60% priemernej mzdy. Z ďalších úloh spomenul vytvorenie 
primeraného a vyváženého daňovo-odvodového systému, ktorý zabezpečí nižšie 
zaťaženia miezd a vyššie čisté mzdy, riešenie problému statusu a odmeňovania 
zamestnancov štátnej a verejnej správy. Za prioritu v tejto oblasti považuje 
spracovanie novej koncepcie odmeňovania, ktorá bude spravodlivou a 
motivujúcou pre všetkých zamestnancov, ktorí pracujú v týchto sférach. KOZ SR 
bude naďalej podporovať opatrenia smerujúce do oblasti ochrany občanov 
Slovenskej republiky pred chudobou a sociálnym vylúčením, bude klásť dôraz na 
skvalitňovanie systému dôchodkového zabezpečenia, presadzovať opatrenia 
zamerané na skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti, opatrenia na 
zlepšenie situácie v oblasti vysokého a regionálneho školstva, podporovať 



vytváranie kvalitných pracovných miest a požadovať prijímanie efektívnych 
nástrojov rastu zamestnanosti, tvorbu dôstojne platených pracovných miest a 
zamedzenie neštandardných foriem práce a v rozsahu svojich kompetencií 
intenzívne dohliadať nad stavom BOZP a zlepšovať pracovné podmienky 
zamestnancov. 
 
Novozvolená viceprezidentka KOZ SR M. Uhlerová poďakovala SLOVES za 
pozvanie na rokovanie Snemu a tiež za podporu pri kandidatúre na svoju funkciu. 
Vo svojom vystúpení zdôraznila potrebu silnej členskej základne a s tým 
súvisiace riešenie odborovej organizovanosti, ktoré je pre KOZ SR a odborové 
zväzy v nej združené životne dôležité. Úlohu KOZ SR vidí v koordinácii svojich 
členov tak, že sprostredkuje vzájomnú výmenu úspešných a inovatívnych 
postupov, týkajúcich sa nielen získavania mladých členov, ale aj udržania a 
stabilizácie pôvodnej členskej základne. Zdôraznila tiež potrebu zvýšiť akčnosť a 
reálny vplyv odborov na procesy prebiehajúce najmä v sociálno-ekonomickej a 
sociálno-politickej oblasti života spoločnosti. 	  
   
Predsedníčka SLOVES informovala prítomných o priebehu kolektívneho 
vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2017 a o ich 
podpísaní. V rámci svojho vystúpenia zdôraznila rast opodstatnenosti odborov, 
nakoľko sociálne rozdiely a sociálne problémy narastajú. Poukázala na dôležitosť  
zviditeľňovať prácu odborov aj prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré oslovujú 
mladých ľudí.  
 
V rozprave vystúpilo 10 členov Snemu. 
 

9. Predsedníčka návrhovej komisie O. Kopecká predniesla návrh uznesenia. Snem 
uznesenie schválil jednomyseľne. 

 
 
 
 
Bratislava 8.12.2016 
 

JUDr. Mária Mayerová, v. r. 
    predsedníčka SLOVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


