
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY 
 

  
Z Á P I S N I C A 

 
z Výročnej konferencie sekcie  

územnej samosprávy  
 
 
1. Výročnú konferenciu sekcie otvorila predsedníčka sekcie územnej samosprávy SLOVES 

Alžbeta Broszová, ktorá privítala delegátov a hostí: 
- Jozefa Turčányho, výkonného podpredsedu ZMOS, 
- Jozefa Kollára, prezidenta KOZ SR, 
- Máriu Mayerovú, predsedníčku SLOVES. 

 
2. Rokovanie viedol podpredseda sekcie územnej samosprávy R. Hulko. Rokovania sa 

zúčastnilo 112 delegátov, t. j. 51,85 %. 
 
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. Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS, na začiatku svojho vystúpenia pozdravil 

delegátov a zároveň poďakoval za veľmi dobrú, korektnú a profesionálnu spoluprácu 
v rámci kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa s predsedníčkou 
SLOVES M. Mayerovou. Vyslovil presvedčenie, že sociálny dialóg je veľmi dôležitý a ako 
sociálni partneri sa vedia vždy dohodnúť, tak so SLOVES, ako aj s KOZ SR. Existuje veľa 
spoločných tém, ktoré sa riešia v rámci sociálneho dialógu. Zdôraznil dôležitosť 
kolektívneho vyjednávania aj na miestnej úrovni, avšak je veľmi dôležité, aby mali obce 
a mestá dostatok financií tak na výkon svojich kompetencií, ako aj na odmeňovanie svojich 
zamestnancov. Záujmom ZMOS je zlepšiť postavenie zamestnancov samosprávy a budú sa 
snažiť, aby všetci zamestnanci boli odmeňovaní podľa jednej tabuľky. 
 
Jozef Kollár, prezident KOZ SR, pozdravil delegátov a informoval ich o hlavných 
činnostiach konfederácie. Vo svojom vystúpení informoval prítomných aj o rokovaniach 
expertnej pracovnej skupiny v zložení zástupcov Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, 
KOZ SR a Združenia miest a obcí Slovenska, ktorá pripravuje návrhy na zmenu systému 
odmeňovania zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. V tejto súvislosti 
poďakoval za podporu členov SLOVES na mítingoch za lepšiu budúcnosť verejnej správy.    
 
Predsedníčka SLOVES Mária Mayerová na začiatku svojho vystúpenia poďakovala 
zástupcovi ZMOS za veľmi dobrú, dlhoročnú spoluprácu a zdôraznila, že sociálny dialóg 
na Slovensku naozaj funguje na veľmi dobrej úrovni. Ďalej vo svojom vystúpení 
pripomenula a 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 najmä 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 5 delegátov. 

 
6. Voľby riadila M. Mayerová, predsedníčka SLOVES. Delegáti zvolili predsedníčku sekcie, 

podpredsedu sekcie, členov vedenia sekcie, ktorí budú sekciu zastupovať v Sneme 
SLOVES, ďalšieho člena vedenia a delegátov na VII. zjazd SLOVES.  
 
Výročná konferencia sekcie územnej samosprávy SLOVES navrhla Alžbetu Broszovú za 
predsedníčku SLOVES, Michaelu Šuteríkovú za hlavného revízora účtov SLOVES a Annu 
Berackovú za revízorku účtov SLOVES. 

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

delegátom za prejavenú dôveru. 
 
 

Bratislava 5.6.2018 
 
 
 
     Ľubica Juššiková, v. r.              Alžbeta Broszová, v. r. 
         sekretár sekcie        predsedníčka sekcie 

 
 

 

 

 

 
 

	


