
Z á p i s n i c a 

 

z Rady predsedov OZJ v SR konanej v dňoch 13.4. 2015 – 14.4.2015  

v Trenčianskych Tepliciach – Omšení 

 

 

Prítomní členovia predsedníctva OZJ v SR:  

Mgr. Marta Božková – predsedníčka  

JUDr. Viera Vavreková – podpredsedníčka 

Mgr. Ľudmila Bálentová – členka 

PhDr. Erika Berčíková – členka 

JUDr. Pavol Uhrík - člen 

Mgr. Slavomír Bigoš – člen 

JUDr. Ingrid Vrkočová – členka 

Mgr. Pavel Pitoňák – člen 

Helena Gubová - členka 

 

Prítomní členovia štrajkového výboru: - podľa priloženej prezenčnej listiny  

Prítomní predsedovia ZO OZJ v SR:  - podľa priloženej prezenčnej listiny 

Prítomní členovia revíznej komisie OZJ v SR: - podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania Rady predsedov OZJ v SR  

1./ Otvorenie  

2./ Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

3./ Hlasovanie o programe  

4./ Privítanie hostí  

5./ Prezentácia výhod pre odborárov pripravených v spolupráci s fy. Dalian s.r.o.  

6./ Správa o činnosti od poslednej Rady predsedov, vyhodnotenie štrajku 

7./ Ďalší postup v súvislosti so štyrmi požiadavkami odborov  

8./ Správa o hospodárení OZJ v SR 

9./ Správa rozhodcovskej komisie  

10./ Správa revíznej komisie  

11./ Správa bezpečnostného technika o dodržiavaní bezpečnosti pri práci na jednotlivých 

pracoviskách  



12./ Rozpis príjmu z 2% dane, prerozdelenie medzi jednotlivé ZO OZJ v SR  

13./ Správy o použití 2% zaplatenej dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  

14./ Informácia o vývoji členskej základne  

15./ Diskusia  

16./ Ďalší postup v súvislosti so štyrmi požiadavkami odborov  

17./ Záver 

 

k bodu 1/ 

Radu predsedov  otvorila predsedníčka OZJ v SR Mgr. Marta Božková, ktorá privítala 

prítomných predsedov základných organizácií a členov štrajkového výboru a revíznej 

komisie.  

 

k bodu 2/ 

 Boli zvolené jednohlasne:  

Mandátová komisia v zložení:  Alena Demčáková 

     Silvia Šoferová 

     Mgr. Michal Chochula 

 

Návrhová komisia v zložení:  Ing. Anton Zpěvák  

     Mgr. Andrea Hlivová 

     PhDr. Mária Tyššová 

 

k bodu 3/ 

Program Rady predsedov bol schválený bez pripomienok a rokovací poriadok tak, ako 

bol predložený – bez pripomienok.  

Hlasovanie: Za: 61      Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

k bodu 4-5/ 

 Predsedníčka OZJ SR Mgr. Marta Božková privítala hostí: Mgr. Dalibora Gdovina, 

riaditeľa spoločnosti Dalian s.r.o. Prešov a p. Ing. Evu Takácsovú, asistentku pre úvery.  

 Mgr. Gdovin prezentoval nultý ročník časopisu pre členov OZ Justície, ktorý bude 

distribuovaný všetkým členom OZ a tým, ktorí sa ešte nerozhodli. Oboznámil, že je 

podpísaná Rámcová zmluva medzi OZJ v SR a Dalian, OZJ v SR a Kooperatívou a OZJ 

a Slovak Telekom, ktorej predmetom je sprostredkovanie komplexných úverových, 



leasingových, poisťovacích a telekomunikačných služieb, ako aj iných výhodných produktov 

a služieb, ktoré vzniknú z potreby členov a ich rodinných príslušníkov na území celej SR. Na 

tieto účely bude slúžiť e-mailová adresa: justicia@dalian.sk, pričom pri komunikácii bude 

potrebné zaslať kópiu občianskeho a technického preukazu, vyhlásenie v ktorej ZO je členom 

a dátum, od kedy má byť poistenie účinné. Záverom p. Gdovin požiadal predsedov ZO v SR, 

aby im bol zaslaný zoznam jednotlivých členov príslušných ZO-čiek s e-mailovými adresami.  

 

k bodu 6/ 

 Predsedníčka OZJ SR Marta Božková podrobne oboznámila prítomných so Správou 

o činnosti predsedníctva od poslednej Rady predsedov (8.4.2014), ktorá tvorí prílohu 

zápisnice. Vyzvala zástupcov OZJ v SR JUDr. Šútovskú a Mgr. Gergelyovú, aby podali 

správy, pretože nemáme spätnú väzbu, ako sa v komisii rovnosti príležitostí žien a mužov 

KOZ SR a v Rade mladých pri KOZ SR pracuje. 

 Ďalej informovala, že OZJ v SR dňa 8.4.2015 prijal vyjadrenie ministra spravodlivosti 

týkajúce sa navýšenia finančných prostriedkov o sumu 45 mil. Eur na rok 2015 a 2016. Pri 

navýšení ohodnotenia zamestnancov súdov tak, ako je uvedené v tlačovej správe MS SR 

(500,- Eur/na osobu  za prvý polrok 2015), apelovala na jednotlivých predsedov ZO, aby boli 

prítomní pri ich rozdeľovaní medzi zamestnancov súdov. 

 Na záver poďakovala Štrajkovému výboru za prípravu štrajku, členom predsedníctva 

ako aj predsedom ZO za jeho vynikajúce zvládnutie.  

 

k bodu 7/  

 Predseda štrajkového výboru JUDr. Filip Demo zhodnotil štrajk, pričom poďakoval 

všetkým, ktorí sa ho zúčastnili. Uviedol, že sa zapojili všetky súdy cca 3.700 zamestnancov 

súdov, účasť bola veľmi vysoká 93-94%. Úlohou štrajkového výboru bolo vypracovať 

metodiku štrajku, ktorou sa mali všetky súdy riadiť. Predbežne prítomných informoval, že 

štrajkový výbor a predsedníctvo OZJ SR nesúhlasí s použitím finančných prostriedkov 7 mil. 

Eur (súdne konania, odškodnenia), žiada, aby tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy 

pre zamestnancov justície z rozdelenia pre rok 2015.  

 

k bodu 8/ 

 Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková v krátkosti informovala o hospodárení 

OZJ v SR za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014. Stav hospodárenia tvorí prílohu zápisnice. 

 

mailto:justicia@dalian.sk


U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie správu o činnosti predsedníctva, o hospodárení 

a vyúčtovaní finančných prostriedkov za rok 2014.  

Hlasovanie:  Za:  61    Proti:   0   Zdržal sa: 0 

 

k bodu 9/  

 Člen rozhodcovskej komisie Mgr. Jozef Fedor predniesol správu o činnosti 

Rozhodcovskej komisie v zložení Eva Dekrétová (OS Považská Bystrica), Ing. Jana Drábová 

(OS Prešov), Mgr. Robert Droppa (OS Liptovský Mikuláš), Mgr. Jozef Fedor (OS Trebišov) 

a Božena Sládková (OS Senica), pričom konštatoval, že od poslednej Rady predsedov 

neeviduje žiadny podnet. Predsedníctvo požiadal, aby zabezpečilo zverejnenie aktuálnych 

Stanov OZJ v SR na webovej stránke OZJ v SR, v prípade, ak sa aktuálne Stanovy nezhodujú 

s tými, ktoré sú zverejnené.  

 

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie správu o činnosti Rozhodcovskej komisie.  

Hlasovanie: Za: 61     Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

k bodu 10/ 

 Stav finančných prostriedkov na účtoch OZJ SR a účtovné doklady OZJ SR boli 

predložené na kontrolu revíznej komisii.  

 Členka revíznej komisie Erika Závoďančíková predniesla správu o hospodárení za rok 

2013. Konštatovala, že sú nedostatky v správach za rok 2012  (Justičná akadémia Pezinok 

a OS Piešťany) a za rok 2013 (MS SR, JA Pezinok, OS Zvolen, OS Bratislava III, OS 

Bratislava IV, OS Košice I, OS Kežmarok, OS Prievidza, KS Trnava, OS Piešťany). Správu 

za rok 2014 do 31.3.2015 nesplnili tieto ZO: NS SR Bratislava, Justičná akadémia Pezinok, 

OS Banská Bystrica, KS Bratislava, OS Bratislava III, OS Bratislava IV, OS Bratislava V, KS 

Košice, OS Košice – okolie, OS Nitra, OS Kežmarok, OS Dunajská Streda, OS Piešťany, OS 

Skalica, OS Čadca, OS Ružomberok. Správa o hospodárení tvorí súčasť prílohy zápisnice. 

 Revízna komisia upozornila na povinnosť zasielať odvody štvrťročne a do správy pre 

prijímateľa uviesť poznámku, ktorá ZO odvody zasiela a za aké obdobie (napr. ZO Čadca  I.Q 

2015). 



Záverom predsedníčka ReK v zastúpení Eriky Závoďančíkovej, členky ReK 

požiadala, aby správa bola zaslaná elektronickou formou všetkým predsedom ZO v SR, po  

zapracovaní pripomienok (napr. rozpis výpočtovej techniky ...). Správa ReK tvorí prílohu 

zápisnice.  

 

U z n e s e n i e 

 

 Ukladá sa dotknutým základným organizáciám zaslať opravenú správu za rok 2013 

v termíne do 31.5.2015 a dodatočné zaslanie správ za rok 2014 je do 30.4.2015.  

Hlasovanie: Za: 61      Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

 

 

k bodu 11/ 

 Bezpečnostný technik Ľudovít Janica podal správu o činnosti odborovej kontroly nad 

BOZP za rok 2014, kde bolo zistených 22 nedostatkov. Kontrola bola na 6 súdoch. Správa 

BOZP tvorí prílohu zápisnice.  

 

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie správu o činnosti odborovej kontroly nad BOZP 

v roku 2014.  

Hlasovanie: Za: 61      Proti: 0       Zdržal sa: 0  

 

k bodu 12/, 13/, 14/ 

 

 PhDr. Erika Berčíková, členka predsedníctva oboznámila prítomných o zaslaných 

finančných prostriedkoch 2% dane za rok 2013, ktoré je nutné vyčerpať do konca roka 2015 

a zdokladovať. Za uvedené obdobie z DÚ bolo zaslaných 13.085,- Eur, z ktorých bola suma 

1.289,71 Eur prerozdelená na jednotlivé ZO, zvyšných 796,24 Eur sa použilo na soc. 

výpomoc. Informovala v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, na aký účel 

môžu jednotlivé ZO OZJ použiť finančné prostriedky z 2% darovanej dane.  

 Predniesla správu o vývoji členskej základne k 30.9.2014.  



Celkový počet členov OZ: 2582 (v r. 2013 bolo 2571), nárast o 11 členov, z toho žien 2258, 

osôb do 35 rokov 651 a dôchodcov 62. Celkový počet ZO: 66, v decembri 2014 zanikla ZO 

Skalica  a od 11.12.2014 vznikla ZO Justícia Centrum právnej pomoci, so sídlom v Rimavskej 

Sobote, Čerenčianska 20, predsedníčkou sa stala JUDr. Danuša Repčoková.  

 

U z n e s e n i e 

 

 Rada predsedov berie na vedomie správu o použití 2% darovanej dane a správu 

o vývoji členskej základne odborového zväzu ku dňu 30.9.2014.  

Hlasovanie: Za: 61        Proti: 0      Zdržal sa: 0 

  

 k bodu 15/ 

 V rámci diskusie boli pozvaní hostia z MS SR a to: JUDr. Ľubomíra Kubišová – 

vedúca služobného úradu, Mgr. Soňa Dobšovičová – riaditeľka kancelárie vedúcej 

služobného úradu, Ing. Renáta Hlavenková – generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a Mgr. 

Anna Hesková – riaditeľka odboru rozvoja rezortných ľudských zdrojov.      

 Mgr. Božková privítala hostí, odovzdala slovo JUDr. Ľubomíre Kubišovej, ktorá 

predstavila zamestnancov rezortu s tým, že títo predsedov ZO OZJ v SR oboznámia so 

situáciou v rezorte za jednotlivé úseky.  

 JUDr. Kubišová uviedla, že rokovania o navýšení rozpočtu sa viedli už v novembri 

2014, štrajk zamestnancov súdov nebol dôvodom na začatie rokovania, bol len jeho podporou. 

Predsedov ZO oboznámila s výsledkami rokovania s MF SR a MS SR, pričom uviedla, že 

rozpočet justície sa tento a budúci rok zvýši o 45 mil. Eur (tento rok o 21 mil. Eur a v roku 

2016 sa oproti pôvodnému návrhu rozpočet navýši o 24 mil. Eur). Ďalej uviedla, že minister 

spravodlivosti vyčlení na prvých šesť mesiacov tohto roka prostriedky na odmenu každého 

zamestnanca v priemere 500 Eur (bude sa to týkať 4.505 zamestnancov súdov), pričom na 

predsedov jednotlivých súdov bude apelovať, aby žiadni zamestnanci nedostali menšie 

odmeny ako 300 Eur, mali by prihliadať na odpracované roky. Za druhý polrok 2015 by mala 

byť čiastka minimálne rovnaká, bude to závisieť od úspor. Odmeny za I. polrok 2015 dostanú 

jednotlivé súdy v druhej polovici mája t.r. tak, aby mohli byť vyplatené v júnovom termíne 

výplat.  

 Ďalej oboznámila, že sa naďalej pokračuje v tvorbe osobitného zákona, ktorý má 

pracovný názov Zákon o štátnej službe na súdoch v SR. Zároveň oboznámila prítomných 

o platoch v súdnictve, pričom aj na jej prekvapenie sú v jednotlivých funkciách a na určitých 



súdoch neporovnateľne rozdielne osobné príplatky. Osobitný zákon by v tomto smere mal byť 

spravodlivejší.  

 Mgr. Božková týmto žiadala JUDr. Kubišovú o poskytnutie informácií ohľadne 

zoznamu funkcií (anonymný zoznam) s priradením platov, osobných príplatkov a odmien 

k jednotlivým pozíciám zamestnancov, pričom vedúca služobného úradu ju odkázala 

o poskytnutie informácií jednotlivým predsedom súdov.  

 Mgr. Dobšovičová uviedla, že v osobitnom zákone budú rozdielne funkcie, platové 

triedy, ktoré budú odstraňovať rozdiely, opis činností, výberové konanie zamestnancov, 

vzdelávanie, kariérny rast, hodnotenie, ktoré posilní ochranu zamestnanca (4 stupne, 5 

okruhov). 

 

k bodu 16/ 

 Rada predsedov sa oboznámila s výsledkami rokovaní MS SR a MS FR o navýšení 

rozpočtu MS SR. Považuje ho za neúplné splnenie štrajkových požiadaviek v bode 1 - kedy 

navýšenie v rozsahu 5 mil. Eur na odškodnenie a 2 mil. Eur na súdne konania neboli medzi 

požiadavkami OZJ v SR. V súvislosti s tým navrhujeme MS SR použiť ich na osobné 

ohodnotenie do času pokiaľ nebude prijatý osobitný zákon. Požiadavky 2 a 4 boli čiastočne 

splnené. Čo sa týka požiadavky 3 – prijatie osobitného zákona tu vnímame posun vpred, 

avšak žiadame, aby výška platových taríf osobitného zákona bola  totožná s platovými 

tarifami zamestnancov ústavného súdu, ktoré sú voči všeobecnému súdnictvu vzhľadom na 

rovnaké pracovné činnosti diskriminačné.  

Do splnenia tejto požiadavky má štrajkový výbor mandát kedykoľvek vyhlásiť 

neobmedzený štrajk.  

Pre doplnenie údajné navýšenie rozpočtu o zhruba 18 % je fakticky len jeho doplnenie 

na skutočné čerpanie, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch s tým rozdielom, že toto 

navýšenie prichádzalo v mesiaci december. Na porovnanie v roku 2014 bolo doplnených 25 

mil. Eur. V roku 2015 bol rozpočet navýšený o 21 mil. Eur, čo znamená, že predmetné 

navýšenie nebude postačujúce a na konci roka budú peniaze v rezorte tak, ako každý rok 

chýbať.  

 

 

 

Vypracovala: PhDr. Erika Berčíková  

 


