
         
      
 
 

 
 

 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutie zástupcov základných organizácií úradov práce zo sekcie úradov PSVR 
a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES,  

ktoré sa konalo 14.3.2017 v Bratislave 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Hostia:  Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  

Marián Valentovič, generálny riaditeľ ÚPSVR, 
  Daniela Focková, riaditeľka osobného úradu ÚPSVR, 

Mária Mayerová, predsedníčka SLOVES,  
 

Program 
1. Otvorenie 
2. Aktuálna situácia v rezorte ÚPSVR 
3. Informácia o kolektívnom vyjednávaní Kolektívnej zmluvy na rok 2017 
4. Rôzne 
5. Záver 
 
K bodu 1 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda sekcie Jozef Mészáros, ktorý v úvode privítal hostí ako 
aj členov sekcie.  
 
K bodu 2 
J. Richter na úvod svojho vystúpenia poďakoval predsedníčke SLOVES, ako aj predsedovi 
sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. 
Meszárosovi za veľmi dobrú spoluprácu. Vysoko ocenil aj spoluprácu pri kolektívnom 
vyjednávaní a napriek tomu, že nie všetko bolo dosiahnuté na sto percent, vždy bolo snahou 
sociálnych partnerov dohodnúť sa. Za posledných päť rokov došlo k výraznému zlepšenie 
komunikácie medzi ministerstvom, ústredím práce a zástupcami zamestnancov. Vo svojom 
vystúpení pripomenul, že evidovaná miera nezamestnanosti je pod hranicou deviatich percent. 
Naposledy bola na podobnej úrovni koncom roka 2008. Výraznejšie sa znížila aj celková 
nezamestnanosť, a to vďaka veľmi dobrému sociálnemu dialógu medzi vládou a sociálnymi 
partnermi a aktívnymi opatreniami na trhu práce. Z evidencie odišli najmä mladí do 29 rokov 
a dlhodobo nezamestnaní. Práve v práci s dlhodobo nezamestnanými vidí potenciál, a preto 
s touto kategóriou bude treba osobitne pracovať, aby sa vedela uplatniť na trhu práce. V tejto 
súvislosti spomenul aj potrebu výstavby nájomných bytov, aby fungovala mobilita za prácou. 
Vzhľadom na znižovanie počtu evidovaných nezamestnaných sa zlepšila aj situácia 
sprostredkovateľov, ktorí sa môžu intenzívnejšie venovať klientom. Minister vo svojom 
vystúpení spomenul aj odmeňovanie vo verejnej správe, hlavne nevyhnutnú úpravu platových 
tabuliek. Komisia zriadená za týmto účelom intenzívne pracuje na koncepcii odmeňovania 
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Uviedol tiež, že aj naďalej bude snahou 



zvyšovať priemerné mzdy s čím súvisí aj rast minimálnej mzdy, reálny predpoklad jej výšky 
do konca volebného obdobia je na úrovni 500,-€.  
 
J. Richter informoval prítomných aj o náraste tzv. projektových zamestnancov na úradoch 
práce v posledných rokoch, na ktorých boli vyčlenené financie z eurofondov až do výšky 14 
miliárd eur. Upozornil však, že po roku 2020 sa budú razantne znižovať financie na projekty 
na úroveň 1,5 miliardy. Nebude to však znamenať prepúšťanie zamestnancov, ale presúvanie 
na oddelenia, ktoré bude treba posilniť, predovšetkým sociálna kuratela, aktivačné centrá 
a pod.  
 
Minister uviedol, že mzdy na úradoch stúpli od roku 2012 cca o 180,-€, taktiež vzrástli aj 
financie určené na odmeny zamestnancov. Vyslovil, že jeho osobnou snahou bude, aby tento 
trend naďalej pokračoval.  
 
M. Valentovič uviedol, že reformou úradov práce sa zlepšila organizačná štruktúra úradov a aj 
systém fungovania v rezorte. Potvrdil veľmi dobrú spoluprácu tak s ministerstvom práce, ako 
aj so sekciou úradov práce SLOVES, na zasadnutiach ktorej sa pravidelne zúčastňuje. 
Informoval prítomných, že Ústredie priebežne zisťuje vyťaženosť jednotlivých úradov práce 
a s prihliadnutím na regionálne potreby rieši vzniknuté problémy s každým úradom 
individuálne. Uviedol tiež, že napriek znižovaniu počtu evidovaných nezamestnaných 
k prepúšťaniu zamestnancov na úradoch nedôjde, ale budú presúvaní podľa potreby 
a požiadaviek úradu na iné odbory. Na základe viacerých otázok, ktoré mu prítomní 
zástupcovia pléna sekcie adresovali, generálny riaditeľ navrhol, aby si vytvorili pracovné 
skupiny, ktoré by zosumarizovali problémy jednotlivých oddelení na úradoch a predložili ich 
na Ústredie.  
 
V rozprave k tomuto bodu vystúpilo 9 členov pléna sekcie.   
 
K bodu 3 
J. Mészáros informoval prítomných o kolektívnom vyjednávaní Kolektívnej zmluvy na rok 
2017. Na základe ponuky generálneho riaditeľa požiadal prítomných, aby mu do 30.3.2017 
nahlásili zástupcov do pracovných skupín za jednotlivé oddelenia.  
 
K bodu 4 
Informáciu z rokovania orgánov SLOVES a KOZ SR predniesla M. Mayerová. Vo svojom 
vystúpení opäť vyslovila požiadavku na pána ministra, aby sa ministerstvo práce zaoberalo 
riešením započítavania praxe bývalým zamestnancom NÚP. Na záver svojho vystúpenia 
informovala prítomných o školeniach funkcionárov SLOVES, ktoré sa uskutočnia v apríli 
2017.  
 
K bodu 5 
Predseda sekcie J. Mészáros poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. 
 
 
Bratislava 14.3.2017 
 
Zapísala:    Mgr. Milena Rácová 
  sekretár sekcie    
 


