Zápisnica
zo zasadnutia pléna sekcie
úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES
konaného dňa 24.11.2015 v Bratislave
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia:

Ing. Marián Valentovič, generálny riaditeľ ÚPSVR,
Ing. Daniela Focková, riaditeľka osobného úradu ÚPSVR,
MVDr. Zuzana Büchlerová, riaditeľka odbornej sekcie ŠVPS SR,
JUDr. Mária Mayerová, predsedníčka SLOVES,

Program
1. Otvorenie
2. Aktuálna situácia v rezortoch
3. Informácia o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie Kolektívnej zmluvy na rok 2016
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1
Zasadnutie pléna sekcie otvoril a viedol predseda sekcie Mgr. Jozef Mészáros, ktorý zároveň
privítal hostí.
K bodu 2
M. Valentovič uviedol, že reformou úradov práce, ktorá sa doteraz uskutočnila, sa zlepšila tak
organizačná štruktúra úradov práce, ako aj systém fungovania v rezorte. Nielen že sa podarilo
zastaviť trend znižovania počtu zamestnancov na úradoch, ale naopak, došlo k ich nárastu
(aktivačné centrá), aj keď stále nie je dostatočný na zníženie zaťaženosti administratívy. Je to
proces náročný a zdĺhavý. Taktiež sa podarilo zvýšiť počet tzv. projektových zamestnancov,
ktorí budú naďalej financovaní v rámci projektov z eurofondov. Priebežne sa zisťuje
vyťaženosť jednotlivých úradov práce a vzniknuté problémy sa budú riešiť s každým
individuálne. Okrem toho generálny riaditeľ uviedol, že od roku 2012 do roku 2016 sa zvýšil
objem mzdových prostriedkov o 32% a vyslovil presvedčenie, že v ďalšom roku nárast miezd
bude pokračovať. Na záver svojho vystúpenia poďakoval zástupcom odborov za veľmi dobrú
spoluprácu, a to nielen pri kolektívnom vyjednávaní. Navrhol možnosť účasti zástupcov
odborov v pracovných skupinách zriadených na ÚPSVR, ktoré by mali spolupracovať pri
tvorbe interných predpisov, prípadne pri pripomienkovaní pripravovaných právnych
predpisov.
D. Focková informovala prítomných o odborných školeniach zamestnancov, ktoré museli
prebehnúť na základe zmeny organizačnej štruktúry ale aj informačného systému, za účelom

získania nových zručností. Zároveň upozornila, že v rámci organizačných zmien
k prepúšťaniu zamestnancov nedôjde, ale budú presúvaní podľa potreby a vlastného
rozhodnutia na iné úseky. To však bude ponechané v kompetencii vedenia jednotlivých
úradov práce.
Z. Büchlerová uviedla, že v rezorte štátnej veterinárnej a potravinovej správy je situácia oveľa
horšia a zložitejšia, napriek tomu, že zamestnanci vykonávajú kontrolu celého potravinového
reťazca. Tak ako v roku 2015, tak aj v budúcom roku budú chýbať prostriedky na mzdy
a pravdepodobne sa budú znižovať aj počty zamestnancov.
V rozprave k tomuto bodu vystúpilo 7 členov pléna sekcie.
K bodu 3
J. Mészáros informoval prítomných o priebehu kolektívneho vyjednávania Kolektívnej
zmluvy na rok 2016. Keďže pravdepodobný termín ďalšieho vyjednávania bude budúci
týždeň, požiadal zástupcov základných organizácií, ak majú ešte nejaké návrhy, aby mu ich
zaslali emailom.
K bodu 4
Informáciu z rokovania orgánov SLOVES a KOZ SR predniesla M. Mayerová. Oboznámila
prítomných s úlohami SLOVES a KOZ SR na rok 2016 a s pripravovanými aktivitami KOZ
SR počas Predsedníctva Slovenskej republiky Rade Európskej únie. Okrem toho pripomenula,
že v prvom štvrťroku roku 2016 sa uskutočnia školenia funkcionárov SLOVES, aby sa
zvýšila informovanosť našich členov.
J. Mészáros predniesol návrh vedenia sekcie na kooptáciu Augustína Hegedüsa, člena ZO
SLOVES ÚPSVR Košice, za zástupcu sekcie v Sneme SLOVES.
Prítomní členovia pléna sekcie návrh jednomyseľne schválili.
K bodu 5
Predseda sekcie J. Mészáros poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní.
Bratislava 25.11.2015
Zapísala:

Mgr. Milena Rácová
sekretár sekcie

