Zápisnica
zo schôdze Závodného výboru ZO sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR
SLOVES
v Šali, 11. marca 2020
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Správa o činnosti ZO
Ekonomická správa
Plán nasledovných činností
Naplánovanie výročnej členskej schôdze
Rôzne

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr. Katarína Tibenská
Priebeh schôdze:
1. Správa o činnosti ZO
J. Meliš podal správu o činnosti ZO za rok 2019, je k dispozícii k nahliadnutiu
v registratúre ZO. Prítomní sa tiež zhodli na informovaní Mgr. Lukáčovej zo sekcie
personálnych a sociálnych činností MV SR, že na výberových konaniach nebudú
zástupcovia odborovej organizácie SLOVES predstavovaní ako zástupcovia
odborového zväzu polície.
2. Ekonomická správa
L. Holečka referoval o finančnej situácii ZO. Správa o nej je k dispozícii
k nahliadnutiu v registratúre ZO.
3. Plán nasledovných činností ZO
a) J. Meliš informoval prítomných, že kvôli BOZP sa z radov zamestnancov zatiaľ
nahlásili len zástupcovia z 3 archívov, pre ktorých bude zabezpečené školenie
BOZP. P. Meliš znova osloví ostatné archívy. L. Pavlíková zistí záujem v Štátnom
archíve v Bratislave.
b) Stálym problémom zostáva komunikácia a zabezpečenie spoločného programu pre
členov – dôchodcov. Predseda ZO privíta akékoľvek návrhy na zlepšenie súčasnej
situácie.
c) J. Meliš má v pláne zorganizovať stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie
verejnej správy Ministerstva vnútra SR po ukončení personálnych zmien
súvisiacich s výsledkom posledných parlamentných volieb. Predmetom rokovania
bude zavedenie a financovanie pohotovostí v štátnych archívoch a na ich
pracoviskách.
d) Benefity – budú sa riešiť po tom, ako členovia prejavia o nejaký typ benefitu
záujem. J. Meliš a L. Holečka zistia možnosti benefitov v rámci kníhkupectiev.
e) J. Meliš osloví SLOVES kvôli možnosti financovania propagačných letákov (tlač
+ grafika), v prípade grafiky aj Konferenciu odborových zväzov. Letáky by mali

byť formátu A5, FB/ČB, obojstranné, 500 ks. J. Meliš tiež osloví grafickú
a tlačiarsku firmu v Šali kvôli cenovej ponuke. Ostatní členovia ZV preskúmajú
možnosti vo svojom okolí získať výhodnejšiu možnosť prípravy a tlače
propagačných letákov. Po prijatí cenových ponúk na grafiku a tlač bude
s prihliadnutím na rozpočet ZO podaná objednávka na vyhotovenie propagačných
letákov.
f) J. Meliš pošle Slovenskému národnému archívu žiadosť o zaradenie ZO do
kategórie pôvodcov registratúry, z čoho vyplynie povinnosť vypracovať alebo
nevypracovať registratúrny plán.
4. Naplánovanie výročnej členskej schôdze
J. Meliš navrhol, aby sa členská schôdza konala v Bytči, resp. v Žiline, J. Meliš ešte
bude hovoriť s PhDr. J. Kurucárovou, riaditeľkou Štátneho archívu v Žiline so sídlom
v Bytči, kvôli organizácii. Predbežný termín konania výročnej členskej schôdze je 5.
júna 2020.
Uznesenie:
Termín na zistenie cenových ponúk a cenovej ponuky grafického spracovania
prezentačného letáku ZO – operatívne.
Členská schôdza ZO sa uskutoční v predbežnom termíne 5. 6. 2020.

V Šali, 11. 3. 2020

Zapisovateľ

Predseda ZO SLOVES MV SR

