
 
 
 

 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia zástupcov katastrálnych odborov okresných úradov, pléna sekcie 

zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie Slovenského odborového zväzu verejnej 

správy a kultúry, ktoré sa konalo 19.4.2017 v Bratislave 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Hostia: Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR 

  Helena Kresáneková, vedúca služobného úradu ÚGKK SR 

  Miroslav Černý, odbor ekonómie a správy majetku ÚGKK SR 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Aktuálna situácia v odmeňovaní zamestnancov katastrálnych odborov okresných úradov 

3. Rôzne 

4. Záver 

 
K bodu 1 

Rokovanie otvorila Adriana Antalíková, členka vedenia sekcie, ktorá privítala hostí a členov 

pléna sekcie z katastrálnych odborov. 

 

K bodu 2 

A.Antalíková vo svojom vystúpení vysvetlila dôvod stretnutia zástupcov katastrálnych 

odborov okresných úradov a poukázala najmä na zaradenie zamestnancov týchto odborov do 

nízkych platových tried nezodpovedajúcich najnáročnejším činnostiam, ktoré vykonávajú. 

Uviedla tiež, že podľa vyjadrenia Ľ. Suchého, podpredsedu ÚGKK SR nie je možné, aby 

zamestnanci katastrálnych odborov boli zaradení do 4. platovej triedy a mali byť v rámci 

optimalizácie na okresných úradoch už v roku 2015 preradení do zodpovedajúcich tried. 

  

A.Jenčo upozornil prítomných, že zaraďovanie zamestnancov do príslušných platových tried 

bolo v kompetencii ÚGKK SR. Okrem toho uviedol, že pri prechode zamestnancov správ 

katastra pod okresné úrady neboli všetky miesta kryté finančnými prostriedkami, chýbal 1 

mil. € na mzdy, ktorý musel dorovnať rezort ministerstva vnútra. Cieľom optimalizácie 

a prebiehajúcich analýz na jednotlivých okresných úradoch je dosiahnuť zaraďovanie 

všetkých zamestnancov v súlade so zákonom na celom území Slovenska. Začiatkom mája 

2017 bude celoslovenská porada riaditeľov, na ktorej by mala byť nastavená cieľová 

organizačná štruktúra aj so zaraďovaním do platových tried.  

 

V rámci diskusie k tomuto bodu vystúpilo viacero zástupcov pléna sekcie, ktorí žiadajú  

o prehodnotenie opisu činností. Poukázali tiež na zvyšovanie pracovného zaťaženia a 

nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie.  



K bodu 3 

Predsedníčka SLOVES informovala prítomných o zákone o štátnej službe. 

 

K bodu 4 

Členka vedenia sekcie A. Antalíková poďakoval prítomným za podnetné informácie 

a ukončila rokovanie. 

 

 

Bratislava 24.4.2017        

Zapísala: Milena Rácová 

 
 

 
 
 


