Zápisnica
z členskej schôdze Závodného výboru ZO SLOVES Ministerstva vnútra SR
Sekcia verejnej správy Bratislava
v Žiline, 26. júna 2020 o 10.00 hod.
Program schôdze:
1. Prezentácia účastníkov
2. Otvorenie schôdze
3. Hlasovanie o prijatí nových členov
4. Kooptovanie nového člena závodného výboru
5. Správa o činnosti základnej organizácie za posledný rok
6. Správa o hospodárení základnej organizácie za posledný rok
7. Návrh rozpočtu základnej organizácie na rok 2021
8. Prijatie stanoviska k navrhovaným zmenám v sociálnom benefite stravných lístkov
9. Diskusia k podnetom členov
10. Návrh uznesenia
11. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Mgr. Katarína Tibenská
Priebeh schôdze:
1. Prezentácia účastníkov
2. Otvorenie
Mgr. Jozef Meliš, PhD., privítal prítomných a oboznámil ich s programom schôdze.
Prítomní členovia jednohlasne odsúhlasili program schôdze.
3. Hlasovanie o prijatí nových členov
Prítomní jednomyseľne odhlasovali prijatie nových členov do ZO SLOVES sekcia
verejnej správy Ministerstva vnútra SR, ktorými sú:
za rok 2019:
Mgr. Peter Keresteš, PhD.,
PhDr. Božena Malovcová,
Marta Bednárová,
Ing. Darina Javorská,
Martina Šlampová,
Mgr. Ingrid Janigová,
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.,
Mgr. Viera Verdonová,
za rok 2020:
Mária Belyová
Mgr. Monika Mikleová
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Mgr. Ľubica Kováčová
Júlia Benciová
Mgr. Klaudia Bugyinszká
Lucia Vígová
Adriana Szolga
4. Kooptovanie nového člena závodného výboru
Katarína Tibenská abdikovala k 31. 6. 2020 z členstva v závodnom výbore a zároveň
z funkcie tajomníka závodného výboru. Do konania výročnej schôdze bolo neúspešne
oslovených viacero členov ZO, preto J. Meliš vyzval prítomných, aby sa prihlásil kandidát,
ktorý by mal o členstvo v závodnom výbore a zároveň funkciu tajomníka záujem. Ochotu
prevziať funkciu prejavila Martina Šlampová z pracoviska v Poprade, ktorá však načrtla
možné problémy plynúce zo vzdialenosti jej pracoviska od ostatných členov výboru.
Vzhľadom na tento problém sa prihlásila Mgr. Monika Mikleová zo Štátneho archívu v Nitre,
pracovisko Archív Šaľa, ktorá súhlasila s prevzatím funkcie tajomníčky. Členovia závodného
výboru ju jednohlasne prijali za piateho člena ZV, plénum sa tak isto vyjadrilo jednohlasne
za, jeden sa zdržal.
5. Správa o činnosti základnej organizácie za posledný rok
Správu o činnosti predniesol predseda ZV, Mgr. Jozef Meliš, PhD., je
k dispozícii na nahliadnutie v registratúre ZO.
6. Správa o hospodárení základnej organizácie za posledný rok
Správu o hospodárení ZO predniesol Mgr. Ladislav Holečka, je k dispozícii
na nahliadnutie v registratúre ZO.
7. Návrh rozpočtu základnej organizácie na rok 2021
Mgr. Ladislav Holečka predniesol návrh rozpočtu na rok 2021, je k dispozícii na
nahliadnutie v registratúre ZO. Bol jednohlasne schválený všetkými zúčastnenými.
8. Prijatie stanoviska k navrhovaným zmenám v sociálnom benefite stravných
lístkov
Zo strany vlády začína silnieť tlak za rušenie stravných lístkov, ako nárokovateľnej zložky
mzdy, popri iných možnostiach, ako zabezpečiť nárok zamestnanca na teplú stravu zo strany
zamestnávateľa. Problém nastáva na pracoviskách Slovenský národný archív a sekcia
verejnej správy na Drieňovej v Bratislave, ktoré svojim zamestnancov neposkytujú stravné
lístky, ale priamo stravu. Zároveň existuje tlak na priznanie čo najmenšieho počtu stravných
lístkov pre zamestnancov, ktorí na ne majú nárok z titulu diétneho stravovania. V kolektívnej
zmluve sa uvádza len niekoľko odborných lekárov, ktorí sú oprávnení predpisovať diétne
stravovanie, pričom v zákone o zdravotníctve sa uvádza, že odborným lekárom je každý lekár
okrem všeobecného. SLOVES vidí možné riešenie problému v osobnom prístupe ku každému
prípadu zamestnanca (zároveň by mal byť členom odborov), ktorý potrebuje diétne
stravovanie, no odporúča mu ho špeciálny lekár, ktorý nie je uvedený v kolektívnej zmluve.
Problém diétneho stravovania ešte viac osciluje, ak by sa schválil návrh na obmedzenie
platenia stravnými lístkami len v reštauráciách. Ťažkosti by mali zamestnanci odkázaní na
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diétne stravovanie. Postihlo by to aj ostatných štátnych zamestnancov pre ich nízke platy,
pretože stravné lístky uplatňujú skôr pri nákupoch potravín, než za platenie služieb. Zo strany
odborových organizácií by bolo treba konkretizovať stanovisko k prípadnému zrušeniu
stravných lístkov a ich eventualít oproti vyplácaniu ich hodnoty v rámci mzdy. 2 členovia
pléna (Michal Mrekaj a Adriana Matejčeková) sa vyjadrili proti stravným lístkom
s argumentom, že raz je to súčasť platu, preto nikto nemá právo diktovať, na čo má byť táto
jeho časť použitá. Mária Feješová sa vyjadrila za zachovanie, nakoľko stravné lístky sú
osobitnou zložkou mzdy, ktorá napríklad nepodlieha exekúcii a nie je zdanená. Preto je
potrebné zachovať jej jasnú rozpoznateľnosť v rámci príjmu, pravidelnosť valorizácií a
nezdaniteľnosť.
9. Diskusia k podnetom členov
Od členov zo Štátneho archívu v Poprade zaznela výhrada k poskytovaniu OOPP (plášte,
bezpečnostná obuv, respirátory) a zabezpečeniu riadnych pracovných podmienok, napr.
riadne kúrenie, najmä v prechodných obdobiach na jeseň a na jar. J. Meliš uviedol, že podľa
Nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní a používaní osobných
ochranných pracovných prostriedkov č. 53/2014 je vedúci štátny zamestnanec povinný
vypracovať analýzu bezpečnostných rizík. Peter Keresteš (riaditeľ Štátneho archívu v Nitre)
uvádza, že je potrebné vyrokovať si mieru poskytovania OOPP s príslušným centrom
podpory, pričom je možné vyrokovať lepšie podmienky, ako uvádza interný predpis.
Odporúča kontaktovať príslušného pracovníka BOZP na MV SR, ktorý ma na starosti
konkrétne pracovisko. Jozef Meliš ponúka pomoc odborov pri docielení vypracovania analýzy
rizík.
J. Meliš vyzval prítomných, aby uviedli benefity, o ktorých vyrokovanie by mali záujem.
Uvedený bol nákup kníh v kníhkupectvách Martinus a Panta Rhei, Miroslav Martinický
navrhol kníhkupectvo Pre školy a Zuzana Kollárová navrhla pokúsiť sa o vyrokovanie
zľavneného vstupného do múzeí a galérií, napr. Zväz múzeí a galérií. Ďalšie námety treba
zasielať závodnému výboru, ktorý sa nimi bude zaoberať.
10. Návrh uznesenia:
Plénum na výročnej členskej schôdzi Závodného výboru ZO SLOVES Ministerstva vnútra
SR, Sekcia verejnej správy Bratislava jednohlasne prijíma:
Nových členov ZO a nového člena ZV a zároveň tajomníčku ZO.
Správu o činnosti ZO tak, ako bola predložená.
Správu o hospodárení ZO tak, ako bola preložená.
Návrh rozpočtu na rok 2021 tak, ako bol predložený.
Plénum na výročnej členskej schôdzi zaviazalo členov závodného výboru do týždňa od
konanie schôdze vypracovať stanovisko k návrhom o zmenách v poskytovaní a vyplácaní
stravných lístkov, ďalší týždeň bude vyhradený na pripomienkovanie stanoviska.
V Žiline, 26. 6. 2020

Zapisovateľka

Predseda
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