
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

  
Z Á P I S N I C A 

 
z Výročnej konferencie sekcie  
územných finančných orgánov  

 
 
1. Výročná konferencia sekcie územných finančných orgánov prebiehala v dvoch častiach. 

Prvú časť tvorilo spoločné rokovanie so sekciou colnej správy vzhľadom na spoločných 
pozvaných hostí a druhú časť tvorili samostatné pracovné rokovania oboch sekcií. 
 

2. Spoločné rokovanie sekcií otvorila predsedníčka sekcie územných finančných orgánov 
Oľga Kopecká, ktorá privítala delegátov a hostí: 
- Františka Imreczeho, prezidenta Finančnej správy SR, 
- Jolanu Janíkovú, riaditeľku osobného úradu Finančného riaditeľstva SR, 
- Mariana Kačmára, riaditeľa colného odboru Ministerstva financií SR, 
- Máriu Mayerovú, predsedníčku SLOVES. 

 
3. Rokovanie viedla predsedníčka sekcie územných finančných orgánov. Rokovania sa 

zúčastnilo 15 delegátov sekcie územných finančných orgánov, t. j. 88,2 %. 
 
4. Predsedníčka sekcie územných finančných orgánov O. Kopecká a predseda sekcie colnej 

správy J. Oravec predniesli správu o činnosti sekcií za uplynulé funkčné obdobie a správy 
o čerpaní sociálno-podporného fondu SLOVES. 

 
5. František Imrecze, prezident Finančnej správy SR poďakoval za pozvanie na výročnú 

konferenciu sekcií. Na začiatku svojho vystúpenia vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu 
a korektné vzťahy so zástupcami SLOVES čo napomáha tak k spokojnosti zamestnancov, 
ako aj k výraznej stabilizácii finančnej správy. To prispieva tiež k tomu, že colná časť 
finančnej správy je pozitívne vnímaná a rešpektovaná organizácia v rámci Európy. 
Informoval prítomných, že v daňovej časti finančnej správy naďalej prebieha digitalizácia 
a zefektívňovanie práce call centra. Pripomenul, že cieľom finančnej správy je vykonávať 
menej administratívy a zvýšiť objem kontrol. Okrem toho poukázal aj na zlepšenie úrovne 
odmeňovania vo finančnej správe, čo by samozrejme nebolo možné za výraznej podpory 
ministerstva financií. Vo svojom vystúpení prezident podporil snahy odborového zväzu 
posilniť odmeňovanie štátnych a verejných zamestnancov, čo výrazne pomôže aj 
rokovaniam ohľadne odmeňovania zamestnancov finančnej správy. Ďalej informoval 
delegátov o pripravovanom novom zákone o finančnej správe, ktorý by mal zabezpečiť 
lepšie postavenie zamestnancov finančnej správy.  
 
Jolana Janíková, riaditeľka osobného úradu Finančného riaditeľstva SR informovala, že 
nový zákon o finančnej správe by mal okrem iného riešiť navýšenie platových tried, výsluhu 
rokov, osobitný príplatok pre ozbrojených príslušníkov, ošatné a pod.   

 



Marian Kačmár, riaditeľ colného odboru Ministerstva financií SR informoval 
o pripravovanom zákone o finančnej správe. Vo svojom vystúpení poukázal na to, že práca 
ozbrojených zložiek je náročnejšia a nebezpečnejšia a znamená nielen pozitíva, ale aj 
obmedzenia. Zdôraznil, že pri tvorbe nového zákona o finančnej správe hľadajú optimálny 
systém pre zamestnancov daňových úradov ako aj pre colníkov, ale vie, že nebude ideálny.  
 

6. 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 vystúpilo 9 delegátov. 
 
7. Na druhej časti rokovania výročnej konferencie sekcie územných finančných orgánov 

delegáti schválili mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu. 
 

8. Voľby riadila I. Rudiková, členka vedenia sekcie územných finančných orgánov 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 Katarínu 
Kopkovú za členku Rozhodcovského senátu SLOVES. 

 
9. Delegáti prerokovali a schválili rezolúciu a uznesenie výročnej konferencie. 
	
10. Záverečné slovo predniesla predsedníčka sekcie Oľga Kopecká, ktorá poďakovala 

delegátom za prejavenú dôveru. 
 

Bratislava 10.5.2018 
 
 
 
      Peter Titka, v. r.                 Oľga Kopecká, v. r. 
         sekretár sekcie        predsedníčka sekcie 

 
	


