
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

  
Z Á P I S N I C A 

 
z Výročnej konferencie sekcie  

ústredných orgánov  
 
 
1. Výročnú konferenciu sekcie otvorila predsedníčka sekcie ústredných orgánov Zuzana 

Bátovská, ktorá privítala delegátov a hostí: 
- Tatianu Janečkovú, generálnu tajomníčku služobného úradu Úradu vlády SR, 
- Mareka Hargaša, generálneho tajomníka služobného úradu Štatistického úradu SR, 
- Petra Smutného, riaditeľa osobného úradu Štatistického úradu SR, 
- Máriu Mayerovú, predsedníčku SLOVES. 

 
2. Rokovanie viedla členka vedenia sekcie ústredných orgánov V. Šaušová. Rokovania sa 

zúčastnilo 27 delegátov, t. j. 67,5 %. 
 
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. Tatiana Janečková, generálna tajomníčka služobného úradu ÚV SR pozdravila delegátov 

a poďakovala za pozvanie. Vo svojom vystúpení zdôraznila, že zákon o štátnej službe bol 
prijatý nielen na základe odporúčaní OECD a EÚ, ale aj za účelom vnútorne vylepšiť 
štátnozamestnanecké vzťahy a postavenie štátnych zamestnancov. Cieľom novej právnej 
úpravy je zabezpečiť reformu štátnej služby v súlade s princípmi štátnej služby a súčasne 
eliminovať nedostatky a problémy identifikované prostredníctvom odporúčaní Rady 
Európskej únie. Prijatím nového zákona o štátnej službe došlo k naplneniu strategického 
cieľa a to zjednotiť pravidlá vykonávania štátnej služby na služobných úradoch a nastaviť 
minimálne štandardy pre oblasti štátnej služby. Zdôraznila, že obraz štátneho zamestnanca 
je ovplyvnený vždy politickou situáciou, ale práve na nás zamestnancoch záleží, aký sme, 
ako vystupujeme vo vzťahu ku klientovi, zamestnávateľovi, alebo kolegom. Cieľom zákona 
bolo aj skvalitniť prácu štátnych zamestnancov, aby mali nielen odborné predpoklady na 
vykonávanie štátnej služby, ale aj osobnostné. Zamestnávateľ by mal zavedením 
hodnotenia motivovať zamestnanca, hoci vieme, že hodnotenie je častokrát subjektívne. 
Upozornila, že zákon o štátnej službe nie je nemenný a ak aplikačná prax ukáže jeho 
nedostatky, bude možné ich novelizáciou odstrániť. Generálna tajomníčka vo svojom 
vystúpení poďakovala za veľmi dobrú spoluprácu so SLOVES pri vyjednávaní 
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. 
 
Marek Hargaš, generálny tajomník služobného úradu ŠÚ SR vo svojom vystúpení 
poďakoval za veľmi dobrú, korektnú a profesionálnu spoluprácu s predsedníčkou 
Podnikového výboru základných organizácií ŠÚ SR V. Šaušovou. Poukázal na to, že síce 
sa zlepšilo pracovné prostredie zamestnancom na pobočkách ŠÚ SR, ale čo sa týka 
mzdového ohodnotenia patria k druhým najhoršie odmeňovaným zamestnancom 
v národnom hospodárstve. Hoci ich práca je hospodársky aj medzinárodne významná, 



rozpočtové možnosti v súčasnosti neumožňujú navýšenie platov a to samozrejme spôsobuje 
aj problém pri hľadaní a zamestnávaní mladých ľudí. Preto úlohou vedenia je vyvíjanie 
tlaku na zlepšenie rozpočtu v budúcom roku pre ŠÚ SR. Poukázal na veľmi dobrú 
starostlivosť o zamestnancov a ich kvalitné vzdelávanie. V závere svojho vystúpenia 
poďakoval M. Mayerovej, predsedníčke SLOVES za príkladnú spoluprácu. 

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

 
V rozprave vystúpili 2 delegáti. 

 
6. Voľby riadila D. Vravcová, členka vedenia sekcie ústredných orgánov SLOVES. Delegáti 

zvolili predsedníčku sekcie, členov vedenia sekcie, ktorí budú sekciu zastupovať v Sneme 
SLOVES, ďalších členov vedenia a delegátov na VII. zjazd SLOVES.  
 
Výročná konferencia sekcie ústredných orgánov SLOVES navrhla Milenu Rácovú za 
predsedníčku SLOVES a Evu Škvareninovú za podpredsedníčku Rozhodcovského senátu 
SLOVES. 

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

delegátom za prejavenú dôveru. 
 

Bratislava 14.5.2018 
 
 
 
     Imelda Višová, v. r.              Zuzana Bátovská, v. r. 
         sekretár sekcie        predsedníčka sekcie 

 
 

 

	

	

 
 

	


