Správa o činnosti závodného výboru Základnej organizácie SLOVES sekcie
verejnej správy MV SR od 15. júla 2021 do 17. marca 2022
Členovia závodného výboru (ZV) pokračovali v zabezpečovaní bežnej agendy. Tá
spočívala v účasti na výberových konaniach organizovaných metodicko-právnym oddelením
osobného úradu sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR. Od júla 2021 do konca roka
2021 to bolo 23 výberových konaní, od začiatku roka 2022 spolu štyri. Nižší počet výberových
konaní v mesiacoch december 2021 až marec 2022 súvisel s ich pozastavením, s výnimkou
neobsadených miest vedúcich, k čomu treba poznamenať, že angažovanosť členov ZV na
týchto aktivitách je obvykle väčšia. So zastupovaním našej základnej organizácie (ZO) na
výberových konaniach významne vypomáhali naši členovia zo Štátneho archívu v Bratislave.
V súvislosti s prepúšťaním zamestnancov SVS bola účasť zástupcu ZO potrebná pri osobných
pohovoroch, ktoré boli organizované personálnym oddelením toho istého osobného úradu
s cieľom ukončenia pracovného pomeru s prepustenými zamestnancami SVS, tak v štátnej
službe, ako aj vo verejnom záujme. V porovnaní s výberovými konaniami boli podstatne časovo
náročnejšie. Podpredsedníčka M. Feješová sa zúčastnila troch takých pohovorov v Bratislave
v dňoch 12. novembra 2021 a 14. decembra 2021, ktoré sa týkali štátnych zamestnancov.
Neúčasť M. Feješovej z dôvodu karanténnych opatrení na plánovaných piatich osobných
pohovoroch v dňoch 3. a 4. februára 2022 so zamestnancami vo verejnom záujme nahradil člen
ZO M. Babirát. M. Feješová zastupovala odborovú organizáciu na osobnom pohovore dňa 15.
februára 2022, ktorý bol preložený z pôvodného termínu 4. februára.
Závodný výbor poskytoval stanoviská k návrhom zmien v systemizácii pre jednotlivé
organizačné zložky SVS a zabezpečoval komunikáciu medzi členmi ZO a republikovou
centrálou SLOVES. Išlo najmä o sprostredkovanie stanovísk a výsledkov kolektívneho
vyjednávania, posielanie kolektívnych zmlúv. Mimoriadnou udalosťou bola účasť členov ZO
na protestnom zhromaždení v Bratislave dňa 27. októbra 2021, ktorú zorganizoval člen
závodného výboru Ladislav Holečka. Závodný výbor tiež komunikoval s vedením SLOVES
ohľadom konfliktu našej členky s jej nadriadenou, počas ktorého jej sprostredkoval právne
poradenstvo. Členka ZV Monika Mikleová viedla evidenciu členov ZO a člen ZV Ladislav
Holečka vybavoval finančnú agendu, napríklad vyplácanie príspevkov jednak zo zdrojov
SLOVES-u, jednak z vlastných prostriedkov našej ZO (okuliare, kultúrne podujatia, príspevky
pri úmrtí a pod.). Z tejto agendy je najnáročnejšie každoročné vyplácanie vianočných
príspevkov. Podpredsedníčka M. Feješová odpovedala členom ZO na otázky ohľadom výberu
medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravné zo strany zamestnávateľa. M.
Feješová sa stará o aktualizáciu informácií v záložke odborovej organizácie na webovom sídle
Ministerstva vnútra SR a informuje o činnosti ZV na stránkach Fóra archivárov.
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Mária Feješová, podpredsedníčka ZV

