
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

  
Z Á P I S N I C A 

 
z Výročnej konferencie sekcie  

úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných 
orgánov  

 
1. Výročnú konferenciu sekcie otvoril predseda sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných 

a skúšobných orgánov Jozef Mészároš, ktorý privítal delegátov a hostí: 
- pána Jána Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
- pani Danielu Fockovú, riaditeľku osobného úradu Ústredia práce, soc. vecí a rodiny 
- pani Kristínu Trnavskú, námestníčka sekcie ekonomiky Ústredia práce, soc. vecí a 

rodiny 
- pani Máriu Mayerovú, predsedníčku SLOVES. 

 
2. Rokovanie viedla Janka Macurová, členka vedenia sekcie úradov PSVR, dozorných, 

inšpekčných a skúšobných orgánov. Rokovania sa zúčastnilo 31 delegátov, t. j. 52,54 %. 
 
3. Po otvorení rokovania delegáti schválili mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu. 
 
4. Predseda sekcie predniesol správu o činnosti sekcie za uplynulé funkčné obdobie a správu 

o čerpaní sociálno-podporného fondu SLOVES sekciou. 
 
5. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR pozdravil delegátov a poďakoval 

za pozvanie. Na začiatku svojho vystúpenia ocenil veľmi dobrú a korektnú spoluprácu tak 
s predsedníčkou SLOVES M. Mayerovou, ako jednou z vyjednávačov kolektívneho 
vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, ako aj so zástupcami vedenia sekcie 
úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES. Napriek tomu, že 
robiť odborovú prácu v štátnej službe nie je podľa jeho slov ľahké, vždy nájdu spoločnú 
reč. Vyjadril presvedčenie, že zamestnancom v štátnej a verejnej službe je potrebné zvýšiť 
platy, nakoľko robia službu pre štát a jeho občanov a v tomto snažení majú jeho plnú 
podporu. Aj keď na úradoch práce  je od roku 2012 istý progres v odmeňovaní, stále patria 
v rámci verejnej správy medzi zamestnancov najnižšie ohodnotených. Zdôraznil, že na 
úradoch práce sa zamestnanci prepúšťať nebudú, hoci sa napr. znížil počet nezamestnaných 
a tým aj agenda s tým spojená a ak budú nejaké zmeny, tak skôr to bude presun 
zamestnancov na iné oddelenia, pokiaľ budú zodpovedať  daným požiadavkám. Vo svojom 
vystúpení sa taktiež vyjadril k návrhu stropovaniu veku odchodu do dôchodku, veľkej 
novele zákona o kompenzáciách ako aj hodnoteniu zamestnancov podľa nového zákona 
o štátnej službe. V súvislosti s diskrimináciou štátnych zamestnancov, ktorým nebola pre 
účely odmeňovania uznaná prax, ktorú získali v bývalom Národnom úrade práce, prisľúbil 
tento dlhotrvajúci problém doriešiť v čo najkratšom možnom čase. 

 
Daniela Focková, riaditeľka osobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vo 
svojom vystúpení nadviazala na slová pána ministra práce. Potvrdila, že nechcú znižovať 
stavy zamestnancov na úradoch, ale dokonca by si chceli ponechať niektorých kvalitných 
projektových zamestnancov aj po skončení projektu ako kmeňových. Podľa jej slov, treba 
byť však reálny a vzhľadom na pokles poberateľov dávok bude potrebné presunúť 



zamestnancov a posilniť iné odbory, napr. odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately. Riaditeľka osobného úradu vo svojom vystúpení informovala aj o systéme 
vzdelávania podľa nového zákona o štátnej službe. 
  
Predsedníčka SLOVES Mária Mayerová na začiatku svojho vystúpenia poďakovala 
všetkým sociálnym partnerom a zdôraznila, že sociálny dialóg na Slovensku naozaj funguje 
na veľmi dobrej úrovni. Podľa jej slov však štátna a verejná služba mala zostať v gescii 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ďalej vo svojom vystúpení zhodnotila 
plnenie úloh odborového zväzu od VI. zjazdu SLOVES, tak ako vyplynuli z Programu 
SLOVES, ktorý schvaľuje zjazd vždy na päťročné funkčné obdobie. V rámci aktivít 
súvisiacich s medzinárodnou činnosťou, vyzdvihla schválenie Európskeho piliera 
sociálnych práv, ktorý je významný pre všetkých občanov a zamestnancov štátov Európskej 
únie vzhľadom na jeho základné posolstvo, aby sociálne práva mali prednosť pred právami 
ekonomickými.  

 
V rozprave vystúpilo 12 delegátov. 

 
6. Voľby riadila Markéta Meleková, predsedníčka ZO SLOVES pri Úrade práce sociálnych 

vecí a rodiny v Leviciach. 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. 

 
7. Delegáti prerokovali a schválili rezolúciu a uznesenie. 
	
8. Záverečné slovo predniesol predseda sekcie Jozef Mészároš, ktorý poďakoval delegátom 

za prejavenú dôveru. 
 

Bratislava 17.5.2018 
 
 
 
    Milena Rácová, v. r.      Jozef Mészároš, v. r. 
         sekretár sekcie            predseda sekcie 

 
 

 
 
	


