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Správa o činnosti závodného výboru ZO SVS MV SR  

od 27. 6. 2018 do 16. 5. 2019 

 

 Na členskej schôdzi konanej dňa 27. 6. 2018 bol zvolený nový závodný výbor 

Základnej organizácie sekcie verejnej správy MV SR. Následne na návrh predsedu ZV boli 

medzi jednotlivých členov ZV rozdelené funkcie. Závodný výbor momentálne funguje 

v nasledovnom zložení: predseda: Jozef Meliš, podpredsedníčka: Mária Feješová, tajomníčka: 

Katarína Tibenská, hospodár: Ladislav Holečka, členka: Lenka Pavlíková; revízorka účtov: 

Janka Hričovská. 

 Úlohy, ktoré od svojho zvolenia vykonávali členovia ZV boli nasledovné: 

- Noví disponenti s bankovým účtom ZO – J. Meliš, L. Holečka, L. Pavlíková 

- Účasť vo výberových komisiách na Ministerstve vnútra 

- Konsolidácia členskej základne – vytvorenie aktuálneho zoznamu členov a získavanie 

nových členov. Stále nie je dostatočne zabezpečená komunikácia s členmi-dôchodcami 

a aktívna práca na tomto úseku. Zatiaľ sa neporadilo získať členov priamo zo SVS na 

Drieňovej. Potreba významnejších benefitov pre členov ZO. Aktivita na získanie 

Multisportkarty stroskotala na nezáujme členov a zamestnancov SVS. Dôležité je 

poskytnúť také benefity, ktoré nebudú zaťažovať pokladňu ZO, no zároveň členom 

poskytnú úľavu pri ich pravidelných peňažných výdavkoch. 

- Prevzatie pôvodnej registratúry ZO od pani Adely Szabovej 

- Agenda pohotovosti – generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR bol kontaktovaný 

dvomi listami ohľadom problémov s elektronickým zabezpečovacím systémom 

v budovách využívaných SVS a s tým súvisiacim výkonom úloh tzv. kontaktných osôb. 

Po komunikácii s riaditeľmi štátnych archívov neprichádza do úvahy z objektívnych 

príčin (ochrana archívnych dokumentov, zložité priestorové podmienky archívov, citlivé 

údaje v archívnych dokumentoch, hrozba falšovania dokumentov s dôkaznou silou 

v súdnych sporoch), aby mali tretie osoby voľný vstup do budov štátnych archívov. 

V druhom liste bol generálny riaditeľ o tom upovedomený. Žiadosť bola neadekvátne 

odstúpená na OAR, ktorý ju po troch mesiacoch  odstúpil na sekciu personálnych 

a sociálnych činností. V piatok, 10. 5. 2019 bol za túto sekciu zaslaný list so žiadosťou  o 

informovanie o stave vybavovania žiadosti. 

- Agenda BOZP – výzva na menovanie zástupcov zamestnancov za BOZP na jednotlivých 

pracoviskách bola akceptovaná len na dvoch pracoviskách – SNA a ŠANR. Členovia na 

ostatných pracoviskách buď vôbec na výzvu (aj opakovanú) nereagovali alebo 

z personálneho dôvodu nevedia zabezpečiť zástupcu vo veciach BOZP. Pre zástupcov 

BOZP by ZO zabezpečila odbornú prípravu, aby vedeli ako správne postupovať a všímali 

si nedostatky, na ktoré by upozorňovali zamestnávateľa buď priamo alebo 

prostredníctvom ZO. Vďaka činnosti pre pracovnú skupinu BOZP pri tvorbe stratégie 

rozvoja štátnych archívov pre roky 2020 – 2025 sa podarilo získať viaceré platné interné 
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smernice ohľadom OPP, postupu pri stanovovaní rizík... Táto časť bude ďalej riešené 

komplexne v rámci práce spomenutej pracovnej skupiny BOZP. 

- V SNA vstúpilo niekoľko kolegov do Odborového zväzu polície v SR. 14. 11. 2018 sa 

stretol predseda ZV s Lukášom Repjakom, vedúcim slučky, a dohodli sa na spoločnom 

postupe pri riešení problémov s BOZP v štátnych archívoch a na vzájomnom informovaní 

sa. 

- činnosť v otázkach pracovno-právneho poradenstva a ochrany členov pri pracovných 

úrazoch a dodržiavaní kolektívnej zmluvy a interných predpisov SVS MVSR. 

- Komisia pre sociálnu politiku SVS – vyriešenie neparitného zastúpenia SLOVES a OZP 

SR v komisii. Momentálne je problém s uznávaním diétneho stravovania. Kvôli tomu je 

naplánované aj stretnutie zástupcov sociálnej komisie s predsedníčkou SLOVES-u. Je 

dôležité informovať členov aj kolegov o možnosti čerpania nenávratnej sociálnej 

výpomoci zo sociálneho fondu.  

 

 

Bratislava 16. 5. 2019        Jozef Meliš 

                    predseda ZV 


