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Tel:055/7269236, Fax 055/7269234, IČO: 30810876
Adresa na doručovanie: Okresný súd Brezno, Kuzmányho č. 4, 97701 Brezno

Metodika štrajku
I.
Predsedníctvo odborového zväzu1 spolu s Radou predsedov základných organizácií odborového
zväzu a Štrajkovým výborom odborového zväzu2 (spoločne ďalej len Odborový zväz), na mimoriadnej
schôdzi predsedov základných organizácií odborového zväzu konanej dňa 20. januára 2015 v Banskej
Bystrici, jednohlasne rozhodli o vyhlásení jednodňového výstražného štrajku zamestnancov okresných
a krajských súdov v Slovenskej republike (ďalej len zamestnanci).
Odborový zväz v zmysle svojich stanov, dbajúc na svoje poslanie chrániť, obhajovať
a presadzovať zamestnanecké práva, ako aj v súlade so svojou úlohou zjednocovať a združovať
zamestnancov k presadzovaniu ich profesijných, pracovnoprávnych, ekonomických, sociálnych,
kultúrnych, humánnych a iných potrieb a účinnej ochrany ich práv a záujmov, rozhodol, že štrajk
zamestnancov vyhlási na základe ústavou garantovaného základného práva na štrajk, obsiahnutého
v článku 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý je zároveň základným právom zaručeným
článkom 27 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd.
Odborový zväz rozhodol, že celodenný štrajk zamestnancov sa bude konať v priebehu mesiaca
február 2015 a bude vyhlásený Predsedníctvom odborového zväzu najmenej tri dni pred jeho
uskutočnením.
Navonok bude Odborový zväz zastupovať a zároveň vykonávať funkciu hovorcu predsedníčka
Odborového zväzu justície.

II.
Dôvodom vyhlásenia štrajku je dlhodobá nespokojnosť zamestnancov so sociálno-ekonomickou
situáciou v rezorte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ako aj s nevyhovujúcimi
pracovnými podmienkami, ktoré negatívne vplývajú na výkonnosť hlboko materiálne, ako aj
personálne, poddimenzovaného súdnictva, ktoré je esenciálnou zložkou fungovania právneho štátu
a demokratickej spoločnosti. Verejnosťou mnohokrát negatívne vnímané skúsenosti so súdnictvom
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a s jeho pracovníkmi bohužiaľ nie sú odrazom neschopnosti zamestnaneckého aparátu, ale
systémovým zlyhaním a zanedbanou kapitolou, ktorá nielenže stagnuje, ale sa aj neudržateľne
a bolestivo zhoršuje.
Požiadavkami zamestnancov sú:
1. Navýšenie rozpočtu pre rezort MS SR min. o 25% (preukázateľne chýbajú financie)

-

vrátenie súdnych poplatkov do rezortu

-

prehodnotenie trov ex-offo

2. Zabezpečenie materiálno-personálneho a ekonomického chodu súdov
-

prijatie zamestnancov v súvislosti so zvýšenou záťažou na súdoch (v súvislosti
s elektronizáciou spisu ...)

-

zabezpečenie materiálneho vybavenia súdov (nová VT)

-

zabezpečenie prevádzkových nákladov

3. Okamžité prijatie osobitného zákona
-

zvýšenie platových tabuliek oproti súčasným

-

osobné ohodnotenie ako nárokovateľná položka

-

preplácanie práce nadčas

-

vyššie % za odpracované roky – min. 5%

4. Zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie zamestnancov
-

rehabilitácie, ošatné, zvýšenie osobného ohodnotenia, 13.-14. plat

III.
Odborový zväz ukladá povinnosť každému predsedovi základnej organizácie odborového zväzu
bezodkladne zvolať členskú schôdzu, na ktorú je potrebné prizvať všetkých zamestnancov príslušného
súdu (i nečlenov) a oboznámiť ich o výsledku mimoriadnej schôdze predsedov zo dňa 20. januára 2015.
Zároveň je povinnosťou každého predsedu základnej organizácie zistiť záväznú účasť, respektíve
neúčasť, zamestnancov na štrajku, ktorú je potrebné vlastnoručným podpisom potvrdiť na formulári,
ktorý bol štrajkovým výborom zasielaný každému predsedovi, a zaslať ho členovi štrajkového výboru
Mgr. Petrovi Pravdovi, zamestnancovi Okresného súdu Galanta, na adresu Mierové námestie 1, 924
23 Galanta, a to podaním na pošte najneskôr do 31. januára 2015. Zároveň je každý predseda
základnej organizácie odborového zväzu povinný do 31. januára 2015 elektronickou poštou na adresu
erika.bercikova@justice.sk zaslať LEN celkový počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia štrajku
a zároveň počet zamestnancov zamestnaných na konkrétnom súde.

Odborový zväz ďalej ukladá za povinnosť každému predsedovi základnej organizácie
odborového zväzu, v spolupráci učtárňami respektíve s výbormi základných organizácii, zabezpečiť
hromadné odhlásenie všetkých zamestnancov, na čas trvania štrajku, zo zdravotných poisťovní.
Odborový zväz informuje všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastnia štrajku, že na čas trvania
štrajku je potrebné, aby sa prihlásili do svojej zdravotnej poisťovne ako „samoplatitelia“.
Odborový zväz vyzýva všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na štrajku, aby v tento deň
nenastúpili do práce, čím demonštrujú svoju vôľu pridať sa k vyššie uvedeným požiadavkám a podporiť
spoločnú snahu o zmenu. Zároveň sa nevylučuje možnosť, aby sa zamestnanci zúčastnení štrajku,
zhromaždili pred jednotlivými súdmi za účelom informovania verejnosti a médií o dôvodoch štrajku.
Odborový zväz zároveň ukladá, deň pred konaním sa štrajku, povinnosť každému predsedovi
základnej organizácie odborového zväzu, zabezpečiť informovanie verejnosti o konaní sa štrajku, a to
oznámením pri vstupe do budovy súdu.

IV.
Odborový zväz informuje zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na štrajku, že podľa oficiálnych
informácií získaných z internetovej stránky Sociálnej poisťovne: „Zamestnávateľ je povinný
ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením
jeho hospodárskych a sociálnych práv; mzda, ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Povinné
nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti
zamestnanca v tomto období trvá, neprerušuje sa. Zamestnávateľ nemá povinnosť oznámiť účasť na
štrajku zamestnanca miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.“
Podľa § 141 ods. 8 veta prvá Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť
neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením jeho
hospodárskych a sociálnych práv; mzda, ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí.
Odborový zväz v tejto súvislosti dodáva, že prax vyššieho súdneho úradníka sa neprerušuje
vzhľadom na to, že služobný pomer každého zamestnanca aj počas štrajku trvá. V tomto prípade ide o
osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca v zmysle § 141 ods. 8 Zákonníka práce, za čas ktorej
zamestnancovi nepatrí mzda, ale ktorá je zároveň ospravedlnená. Zároveň podľa článku 12 ods. 4
ústavy SR, nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a
slobody. Štrajk za sociálne práva zamestnancov je uplatnením základných práv a slobôd v zmysle
uvedeného ustanovenia.
Záverom Odborový zväz informuje, že:
podľa § 20 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, nezákonným podľa tohto
zákona je aj štrajk štátnych zamestnancov vymenovaných za predstavených a štátnych zamestnancov,
ktorí plnia služobné úlohy bezprostredne na ochranu života a zdravia, ak by ich účasť na štrajku
ohrozila život alebo zdravie obyvateľstva.
Podľa § 129 ods. 2 zákona č. 400/2009 o štátnej službe, štátny zamestnanec, ktorý je k 31.
októbru 2009 vymenovaný za predstaveného podľa predpisov platných do 31. októbra 2009, sa
považuje za vedúceho zamestnanca podľa tohto zákona.

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 400/2009 o štátnej službe, vedúci zamestnanec na účely tohto
zákona je nadriadený štátny zamestnanec, ktorý je podľa tohto zákona alebo podľa osobitného
predpisu oprávnený
a) určovať a ukladať podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy na vykonávanie štátnej služby a
dávať mu na tento účel pokyny,
b) organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť vykonávanie štátnej služby podriadeného štátneho
zamestnanca.
Na základe vyššie uvedeného Odborový zväz odporúča vedúcim štátnym zamestnancom
nezúčastniť sa na štrajku.

Želáme všetkým úspešný štrajk!
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Predsedníctvo
Predseda : Mgr. Marta Božková
E-mail: marta.bozkova@justice.sk

Podpredseda : JUDr. Viera Vavreková
E-mail: viera.vavrekova@justice.sk

Členovia predsedníctva
Helena Gubová
Mgr. Ľudmila Bálentová
E-mail: helena.gubova@justice.sk E-mail: ludmila.balentova@justice.sk
JUDr. Pavol Uhrík
PhDr. Erika Berčíková
E-mail: pavol.uhrik@justice.sk
E-mail: erika.bercikova@justice.sk
Mgr. Slavomír Bigoš
JUDr. Ingrid Vrkočová
E-mail: slavomir.bigos@justice.sk
E-mail: ingrid.vrkocova@justice.sk
Mgr. Pavel Pitoňák
E-mail: pavel.pitonak@justice.sk

Príloha č. 2

Štrajkový výbor
Predseda:
JUDr. Filip Demo

Okresný súd Galanta

Členovia:
Mgr. Peter Pravda

Okresný súd Galanta

Gabriela Csetöová

Okresný súd Levice

Mgr. Ján Vojtek

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom

Silvia Šoferová

Krajský súd Bratislava

JUDr. Peter Maxinčák

Okresný súd Žilina

Zuzana Starinská

Okresný súd Kežmarok

PhDr. Mária Rusnáková

Ministerstvo spravodlivosti

Mgr. Peter Bendík

Okresný súd Bratislava IV

Zuzana Bičíková

Okresný súd Michalovce

