SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY
Z Á P I S N I C A
z Výročnej konferencie sekcie
zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie
1. Výročnú konferenciu sekcie otvoril predseda sekcie zamestnancov MV SR, geodézie
a kartografie SLOVES Vladislav Koscura, ktorý privítal delegátov a hostí:
- pána Jána Nociara, riaditeľa personálneho odboru MV SR
- pána Petra Zvaru, riaditeľa organizačného odboru sekcie verejnej správy MV SR
- pána Milana Vrábeľa, sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR,
- pani Máriu Mayerovú, predsedníčku SLOVES.
2. Rokovanie viedla Adriana Antalíková, členka vedenia sekcie zamestnancov MV SR,
geodézie a kartografie SLOVES. Rokovania sa zúčastnilo 29 delegátov, t. j. 67,44 %.
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 Nociar, riaditeľ personálneho odboru MV SR pozdravil delegátov a poďakoval za
pozvanie. Na začiatku svojho vystúpenia reagoval na správu predsedu sekcie a potvrdil, že
má približne rovnaký názor na prednesené problémy. Zdôraznil, že v rámci kolektívneho
vyjednávania majú záujem dohodnúť pre zamestnancov viac benefitov, sú však obmedzení
rozpočtom. Vyjadril presvedčenie, že podstatné veci sú v kolektívnej zmluve vždy
dohodnuté, aj keď pripustil, že je ešte mnoho vecí, ktoré sa riešiť nedarí. Ocenil veľmi dobrú
a korektnú spoluprácu pri kolektívnom vyjednávaní tak s predsedníčkou SLOVES M.
Mayerovou, ako aj so zástupcami vedenia sekcie. Ďalej vo svojom vystúpení reagoval na
otázky týkajúce sa optimalizácie, ktorá by mala byť, podľa jeho slov, dokončená na jeseň
tohto roka. V tejto súvislosti pripomenul, že o počtoch zamestnancov na jednotlivých
úradoch je potrebné komunikovať s odborom verejnej správy MV SR.
Predsedníčka SLOVES Mária Mayerová vo svojom vystúpení poďakovala sociálnym
partnerom za veľmi dobrú spoluprácu a ústretovosť pri kolektívnom vyjednávaní a
zdôraznila, že sociálny dialóg na Slovensku naozaj funguje na veľmi dobrej úrovni. 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 11 delegátov.

6. Voľby riadila Mária Mayerová, 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.
7. Delegáti prerokovali a schválili rezolúciu a uznesenie.
8. Záverečné slovo predniesol predseda sekcie Vladislav Koscura, ktorý poďakoval delegátom
za prejavenú dôveru.
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