Zápisnica
z predsedníctva konaného dňa 7.12.2017 a 8.12.2017 v Brezovej pod Bradlom
Prítomní:
JUDr. Ingrid Vrkočová
PhDr. Mária Rusňáková
Mgr. Marta Božková
JUDr. Viera Vavreková
PhDr. Erika Berčíková
Mgr. Ľudmila Bálentová
Mgr. Pavol Pitoňák
Mgr. Slavomír Bigoš
Ing. Vladimír Bedeč

Predsedníctvo otvorila JUDr. Ingrid Vrkočová a oboznámila prítomných členov
predsedníctva o vykonaných úkonoch od posledného predsedníctva.
Poinformovala členov predsedníctva o účasti na Hlavnom zhromaždení ZSS dňa 21.
novembra 2017. Naše vystúpenie sa stretlo s pozitívnym ohlasom. ZSS prijalo uznesenie
o spolupráci ZSS s našim odborovým zväzom pri príprave zákona o justičnej štátnej službe,
ako aj pri riešení ďalších problémov, ktoré justíciu v súčasnosti trápia (prislúchajúce platové
ohodnotenie odborného a administratívneho aparátu, stabilizácia zamestnancov justície,
vysoká zaťaženosť a pod.).
Ďalej predniesla informácie zo Snemu KOZ, ktorý sa konal 29. novembra 2017,
pričom jedným z bodov programu Snemu KOZ bolo aj vyhodnotenie mítingov zamestnancov
vo verejnom sektore v krajských mestách Košice, Banská Bystrica a Bratislava. O účasť na
uvedených mítingoch neprejavili naši členovia žiaden záujem, hoci aj touto formou mohli
vyjadriť svoju nespokojnosť so svojím pracovným postavením a mzdovým ohodnotením
a mohli takto so svojou nespokojnosťou oboznámiť širokú verejnosť.
Zároveň priniesla aktuálne informácie z podpisu KZ vyššieho stupňa pre ŠS a VS,
ktoré sa uskutočnilo 7. decembra 2017. Pre rok 2018 bolo dohodnuté navýšenie platových
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taríf o 4,8 % pre všetkých zamestnancov s tým, že 2 %

z platu vyplácané za mesiace

september, október, november a december 2018 už vyplácané nebudú.
Dňa 5.12.2017 bol adresovaný list p. generálnej tajomníčke služobného úradu ohľadne
podania informácie, v akom stave je príprava zákona o štátnej službe v justícii. Nakoľko na
pracovnom stretnutí dňa 9.10.2017 k návrhu rozpočtu uviedla, že rozpočet na rok 2018 po
rokovaniach s Ministerstvom financií SR bol zvýšený o 4.186.951,00 Eur, s ktorými
ministerstvo spravodlivosti počíta pri dopade pripravovaného zákona (zvýšenie cca o 100,Eur do platových taríf a ďalšieho hodnotenia) Predsedníctvo požiadalo o informáciu, ako
a odkedy predpokladá, že uvedená suma bude zakomponovaná do platov.
Nakoniec informovala o rokovaní s ministerkou MS SR o vyplatení odmien za rok
2017, ktoré majú byť vo výške 470,00 Eur na zamestnanca justície vo výkone, ako aj
v správe.
Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje úkony predsedu od posledného zasadnutia.
K aktuálnej situácii ohľadne zvolania mimoriadnej Rady predsedov OZJ v SR bol
predsedníčkou zaslaný list zo dňa 28.11.2017, kde upovedomila predsedov ZO-čiek, že je
potrebné postupovať v zmysle Stanov OZJ v SR, teda na Predsedníctvo OZJ v SR doručiť
(stačí aj emailom) oficiálny list, v ktorom bude jasne formulovaná požiadavka na zvolanie
mimoriadnej RP, datovaná a podpísaná predsedom ZO. Uvedené je potrebné na to, aby bolo
možné zistiť presný počet

riadnych žiadostí o zvolanie mimoriadnej RP a následne

postupovať v zmysle článku 22 ods. 2 Stanov OZJ v SR.
V súvislosti so zvolaním mimoriadnej RP a štrajkom je potrebné do zvolania
mimoriadnej RP (do 30 dní od požiadania 1/3 zo všetkých ZO), zistenie účasti zamestnancov
na štrajku. Za týmto účelom Predsedníctvo na svojom najbližšom zasadnutí prijalo uznesenie.
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Uznesenie
Predsedníctvo OZJ v SR ukladá štrajkovému výboru úlohu súvisiacu s prieskumom
účasti a prípravou štrajku podľa jeho zváženia. O výsledkoch upovedomí Predsedníctvo
najneskôr do konca kalendárneho roka 2017, aby následne v mesiaci január 2018 sa mohlo
prípadne uskutočniť hlasovanie o záujme účasti, či neúčasti členov jednotlivých ZO-čiek na
štrajku.

Predsedníctvo konštatuje, že do konania predsedníctva prebiehala medzi ZO-mi iba
emailová komunikácia, z ktorej nie vždy bolo jasné, či predseda ZO-ky žiada zvolanie
mimoriadnej rady predsedov. Po zaslaní výzvy ZO-kam dňa 27.11.2017 s požiadavkou o
postup podľa stanov, t.j. zaslanie riadnej žiadosti o zvolanie mimoriadnej RP k dnešnému dňu
neprišla žiadna riadna žiadosť adresovaná Predsedníctvu o zvolanie mimoriadnej RP.

Uznesenie
Predsedníctvo OZJ v SR ukladá predsedom ZO-čiek, že v prípade ak majú záujem na
tom, aby sa konala mimoriadna RP, aby v termíne do 10. januára 2018 zaslali riadnu žiadosť
o jej zvolanie.

Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková oboznámila prítomných o zaslaných
finančných prostriedkoch 2% dane za rok 2016, kde z finančného riaditeľstva bola zaslaná
suma vo výške 23.389,01 Eur, ktorú

je potrebné vyčerpať do konca roka 2018 a

taktiež zdokladovať (zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, na aký účel môžu jednotlivé
ZO použiť finančné prostriedky z 2% darovanej dane). OZJ v SR k dnešnému dňu už
vyplatil darovanú sumu jednotlivým ZO (na základe ich požiadavky). Zároveň pripomenula,
že do konca roka 2017 (2% dane za rok 2015) ešte nezdokladovali: NS SR Bratislava 666,68
Eur, OS Dunajská Streda 99,80 Eur, OS Námestovo 21,00 Eur a OS Považská Bystrica
196,98 Eur, ktoré na splnenie tejto povinnosti už niekoľkokrát vyzvala. Zároveň poukázala
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na dôsledné použitie finančných prostriedkov, pričom opakovane sa stáva, že ZO ich chcú
použiť na nie zo zákona určený účel, pričom takéto doklady sú neakceptované a vrátené späť.
PhDr. Berčíková podala správu o stave členskej základne OZ ku dňu 30.9.2017.
K uvedenému dátumu evidujeme nárast členov, oproti minulému roku. Celkový počet členov
OZ je 2577 (min. rok predstavoval 2535 členov).
Predsedníctvo sa znova oboznámilo s listom ZO OZJ pri KS Banská Bystrica, zo dňa
16.11.2017 ohľadne platových podmienok na úseku správy a zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme, pričom taktiež už niekoľkokrát zaujalo stanovisko. K uvedenej
problematike

zaslal všetkým ZO – prehľad o priemernom plate zamestnancov v štátnej

službe a vo verejnom záujme na KS

a OS k 30.9.2016, ktorý bol doručený na základe

žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám (zák. č. 211/2000 Z.z.) z MS SR.
Ing. Vladimír Bedeč informoval, že dňa 3.11.2017

bol na OS Skalica, kde sa

opätovne pokúsil osloviť zamestnancov na založenie ZO OZJ v SR. Spolu s ním bol prítomný
aj Dalibor Gdovin, ktorý zamestnancom predstavil výhody, ktoré ich spoločnosť Dalian s.r.o.
poskytuje členom odborov a ich rodinným príslušníkom. Po prvotnom nadšení zamestnancov,
to však opäť skončilo na tom, že nikto neprejavil záujem byť predsedom danej ZO-čky.
Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o pokračovaní činnosti pracovnej skupiny
v mesiaci december 2017 na príprave návrhu zákona o justičnej štátnej službe. Po uskutočnení
stretnutia pracovnej skupiny bude ZSS zaslaná žiadosť o stretnutie zástupcov nášho
odborového zväzu – členov skupiny so zástupcami ZSS k návrhu tohto zákona a o vzájomnej
podpore spoločných záujmov vyplývajúcich z tohto zákona.
Predsedníctvo

prerokovalo

informáciu

o nadmernej

zaťaženosti

probačných

a mediačných úradníkov v TT kraji. Situácia je neúnosná na OS Piešťany, kde PaMú je
dlhodobo PN a na jej mieste je asistentka trestného senátu, ktorá ale odchádza po úspešnom
výberovom konaní za PaMú na OS Trnava. Opätovne tak vznikne situácia, že kvôli dlhodobej
PN nebude vykonávaná práca PaMú a z odpovede vedúcej oddelenia PraM na KS TT je
zrejmé, že MS SR neposilní stav PaMú v danom kraji.
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Taktiež nie je dobrá situácia s PaMú v BB kraji, kde z OS Žiar nad Hronom odchádza
PaMú za čakateľa na prokurátora a po odchode aj druhého PaMú v priebehu roka na miesto
VSÚ na KS BB ostalo voľné už len 1 miesto a aj to bude obsadené len 1 PaMú po výberovom
konaní. Aj tu je predpoklad, že nový PaMú nebude stačiť vykonávať prácu pre vysoký nápad
vecí.
Keďže niektorí vedúci oddelení PraM na krajských súdoch nemajú prax ohľadom
práce PaMú na okresnom súde, tak je zrejmé, že aj ich zastupiteľnosť je náročná z pohľadu
radových PaMú a preto je potrebné posilniť obsadenosť na jednotlivých súdoch a to najmä
z dôvodu zastupiteľnosti, primeranej zaťaženosti,

rizikovej práci (s obvinenými, resp.

odsúdenými) a ukladania nových alternatívnych trestov (trest domáceho väzenia, väzba
nahradená dohľadom PaMú za použitia technických zariadení - elektronických náramkov
a pod.).
PhDr. Mária Rusňáková informovala predsedníctvo o účasti člena ZO OZJ pri MS SR
Mgr. Ivany Korcovej na kurze: „Posilnenie odborových kapacít pre lepší spoločenský dialóg“,
ktorý sa konal v dňoch 22. – 24. 11. 2017 v Bukurešti.
Cieľmi kurzu boli:
- analýza reality sociálneho dialógu v rôznych krajinách,
- výmeny skúseností a postupy týkajúce sa sociálneho dialógu,
- identifikácia nových foriem odborov a metódy činnosti s cieľom ovplyvniť rozhodovací
proces,
- preskúmanie nových stratégií na posilnenie európskeho sociálneho dialógu,
- diskusia o úlohe sociálneho dialógu a jeho udržateľnej budúcnosti v EÚ.
Podľa vyjadrení členky ZO OZJ pri MS SR bol kurz na vysokej profesionálnej úrovni a pre
ňu osobne bol veľkým prínosom, čo sa týka odborových organizácií v ostatných krajinách
EÚ. Kurz bol síce vyčerpávajúci, ale námaha stála za získané informácie.
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Uznesenie
Predsedníctvo poveruje svojich členov, aby o uvedených skutočnostiach informovali
MS SR na najbližšom pracovnom stretnutí pracovnej skupiny pri príprave návrhu zákona
o justičnej štátnej službe.

PhDr. Erika Berčíková oboznámila prítomných o stave finančných prostriedkov na BÚ
k 8.12.2017, ktorý predstavoval sumu 13.676,08 Eur.
Ďalej pripomenula, že s účinnosťou od 1.1.2018 Rada predsedov OZJ v SR v dňoch
10.-11.4.2017 schválila zvýšenie odvodu členského príspevku zo súčasných 20% na 25%
a preto žiada predsedov ZO, aby na túto skutočnosť upozornili svojich pokladníkov, ktorí
príspevky odvádzajú.

Uznesenie
Predsedníctvo prerokovalo použitie prostriedkov vo výške 4.542,00 Eur z KOZ SR na
refundáciu na výkon kontroly BOZP na rok 2017.

Uznesenie
Ukladá sa PhDr. Erike Berčíkovej požiadať KOZ SR v Bratislave

o refundáciu

4.542,00 Eur na výkon kontroly BOZP za rok 2017.

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 50.
rokov v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií:

KS Prešov

Alena Nováková

OS Galanta

Anna Buchlíková

OS Nitra

Eva Moravčíková

OS Nitra

Monika Sagová

OS Nitra

Adriana Bezányiová

OS Bratislava III.

Jana Černáková

OS Humenné

Mgr. Zdenka Škubalová

OS Humenné

Eva Dzuracká

OS Ružomberok

Miroslava Fiedorová

OS Ružomberok

Ľubica Fulová

OS Košice II.

Viktória Havasiová

KS Trenčín

Mgr. Marta Božková
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Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 60.
rokov v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií:
MS SR

Jana Durecová

OS Košice II.

Eva Petrová

KS Žilina

JUDr. Miroslav Jamrich

KS Prešov

Viera Salaganičová

OS Veľký Krtíš

Marta Vargová

OS Trebišov

Otília Vályiová

OS Rožňava

Ľubomír Ďuriček (príspevok bude vyplatený po doručení dokladu o
odvodovej povinnosti ZO za posledný rok)

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku pri prvom odchode do dôchodku výške
150,- Eur pre členov organizácií:

KS Trenčín

JUDr. Juraj Florovič

KS Žilina

Ing. Stanislav Guliš

OS Bardejov

Helena Hudačková

KS Trnava

Edita Herzogová

OS Senica

Anna Slezáková

OS Senica

Božena Sládková

OS Senica

Viera Chropúvková

OS Trebišov

Mária Talianová
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OS Rimavská Sobota Ružena Sýkorová
KS Košice

Daniela Sceranková

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci:
KS Trnava

Mgr. Mária Šišáková

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková

210,- Eur

