
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

  
Z Á P I S N I C A 

 
z Výročnej konferencie sekcie  
Sociálnej poisťovne a služieb  

 
 
1. Výročnú konferenciu sekcie otvorila predsedníčka sekcie Sociálnej poisťovne a služieb 

Milena Rácová, ktorá privítala delegátov a hostí: 
- Henrietu Antalovú, riaditeľku kancelárie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, 
- Jozefa Kollára, prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR, 
- Máriu Mayerovú, predsedníčku SLOVES. 

 
2. Rokovanie viedla predsedníčka sekcie Sociálnej poisťovne a služieb. Rokovania sa 

zúčastnilo 32 delegátov, t. j. 50,79 %. 
 
3. Po otvorení rokovania delegáti schválili mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu. 
 
4. Predsedníčka sekcie predniesla správu o činnosti sekcie za uplynulé funkčné obdobie a 

správu o čerpaní sociálno-podporného fondu SLOVES sekciou. 
 
5. Jozef Kollár pozdravil delegátov a informoval ich o hlavných činnostiach Konfederácie 

odborových zväzov SR (KOZ SR). Zároveň oznámil, že práve ide na spoločné rokovanie 
s premiérom SR, ministrom financií SR a vedúcim Úradu vlády SR ohľadne zmeny systému 
odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Vyjadril presvedčenie, 
že KOZ SR bude trvať na dodržaní záväzku vlády SR, ktorým prisľúbila predloženie návrhu 
zmeny systému odmeňovania týchto zamestnancov, aby naďalej nedochádzalo k ich 
neadekvátnemu odmeňovaniu najmä v prípadoch, kedy platové tarify nedosahujú ani 
úroveň minimálnej mzdy. Po skončení rokovania sa prezident KOZ SR vrátil na rokovanie 
výročnej konferencie sekcie a oznámil delegátom, že sa so sociálnymi partnermi dohodli na 
vytvorení expertnej pracovnej skupiny v zložení zástupcov Úradu vlády SR, Ministerstva 
financií SR, KOZ SR a Združenia miest a obcí Slovenska, ktorá bude ďalej rokovať 
o návrhoch na zmenu systému odmeňovania s tým, že všetky rokovania budú ukončené do 
konca júna 2018, aby následne mohol byť spustený legislatívny proces.  
 
Henrieta Antalová vo svojom vystúpení poďakovala zástupcom odborových organizácií 
pôsobiacich v Sociálnej poisťovni za veľmi korektný a ústretový sociálny dialóg, ktorého 
výsledkom je každoročne uzatvorená kolektívna zmluva upravujúca lepšie pracovné 
podmienky zamestnancov. Ďalej informovala delegátov, že je v záujme zamestnávateľa 
nájsť správny model odmeňovania, ktorý by bol adekvátny náročnej a zodpovednej práci 
zamestnancov Sociálnej poisťovne. Pripomenula, že na ostatnom kolektívnom vyjednávaní 
sa sociálni partneri dohodli, že zamestnávateľ vytvorí pracovnú skupinu zameranú na tzv. 
„normovanie práce“, ktoré by definovalo počet denného prídelu spisov na spracovanie. 
Zamestnanci by tak mali primeraný časový priestor na ich odborné posúdenie s cieľom 
minimalizovať chybovosť. Samozrejme s tým súvisí aj potreba zvýšenia počtu 
zamestnancov najmä v sekcii dôchodkového poistenia.  
 



Predsedníčka SLOVES Mária Mayerová vo svojom vystúpení pripomenula aktivity 
odborového zväzu od VI. zjazdu SLOVES, súvisiace najmä s plnením Programu SLOVES, 
ktorý schvaľuje zjazd vždy na päťročné funkčné obdobie.  

 
V rozprave vystúpili 4 delegáti. 

 
6. Voľby riadila predsedníčka SLOVES. Delegáti zvolili predsedu sekcie, členov vedenia 

sekcie, ktorí budú sekciu zastupovať v Sneme SLOVES, ďalších členov vedenia a delegátov 
na VII. zjazd SLOVES.  
 
Výročná konferencia sekcie navrhla Milenu Rácovú za predsedníčku SLOVES a Petronelu 
Gregovú za spravodajcu Rozhodcovského senátu SLOVES. 

 
7. Delegáti prerokovali a schválili rezolúciu a uznesenie. 
	
8. Záverečné slovo predniesla predsedníčka sekcie Milena Rácová, ktorá poďakovala 

delegátom za prejavenú dôveru. 
 

Bratislava 9. apríla 2018 
 
 
 
  Monika Korošová, v. r.      Milena Rácová, v. r. 
         sekretár sekcie        predsedníčka sekcie 

 
 

	


