Zápisnica z Mimoriadnej Rady predsedov OZJ v SR
konanej dňa 20.1.2015 v Banskej Bystrici
Prítomní členovia predsedníctva OZJ v SR:
Mgr. Marta Božková – predsedníčka
JUDr. Viera Vavreková - podpredsedníčka
JUDr. Pavol Uhrík - člen
PhDr. Erika Berčíková – členka
JUDr. Ingrid Vrkočová – členka
Mgr. Slavomír Bigoš – člen
Mgr. Pavel Pitoňák – člen
Mgr. Ľudmila Bálentová – členka
Helena Gubová – členka
Prítomní predsedovia jednotlivých ZO OZJ v SR: - podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomní členovia a kandidáti štrajkového výboru: - podľa pripojenej prezenčnej listiny

Mimoriadnu Radu predsedov otvorila Mgr. Marta Božková – predsedníčka OZJ v SR,
ktorá privítala prítomných predsedov základných organizácií, členov a kandidátov štrajkového
výboru.
Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje úkony predsedu od posledného zasadnutia.
Predsedníctvo prejednalo program Mimoriadnej Rady predsedov OZJ v SR
predložený predsedníčkou Mgr. Martou Božkovou:
1. Upovedomenie o aktuálnom stave rokovania ministrov spravodlivosti a financií

ohľadne požiadaviek OZJ v SR
2. Vyhodnotenie požiadaviek jednotlivých ZO OZJ v SR k požiadavke vyhlásenia

štrajku
3. Štrajkový výbor – podanie informácie o možnosti vyhlásenia a zorganizovania

štrajku
4. Voľba štrajkového výboru
5. Vyhlásenie štrajku – termín, podmienky, organizačné pokyny a iné

Predsedníčka OZJ v SR v úvode svojho vystúpenia oboznámila s kolektívnym
vyjednávaním zo dňa 24.11.2014, kde sa podarilo vyjednať 2,5 % zvýšenie platov, s tým, že
od januára 2015 vzrastú platy administratívnych zamestnancov o 1,5 % a k druhému
zvyšovaniu príde od 1.7.2015, kedy sa mzdy zdvihnú o ďalšie 1 %. Zároveň poznamenala, že
ako zástupcovia zamestnancov žiadali zvýšenie platov o 5 % pre všetkých 360 tis.
zamestnancov.
Ďalej informovala, že dňa 25.11.201 sa zástupcovia za OZJ v SR pracovne stretli s p.
predsedníčkou Súdnej rady SR a to JUDr. Janou Bajánkovou, ktorej predložili naše problémy.

JUDr. Bajánková prisľúbila pomoc pri riešení platových pomerov administratívy
a informovala, že Súdna rada pripravuje audit zaťaženosti súdov.
Mgr. Božková oboznámila, že 8.12.2014 sa v priestoroch MS SR pod vedením
ministra spravodlivosti Tomáša Boreca uskutočnilo spoločné rokovanie zástupcov MS SR,
OZJ v SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Ministerstva financií SR. Cieľom rokovania
bolo pokračovanie v dlhotrvajúcom a pretrvávajúcom dialógu so zástupcami OZ, ktorý sa
týkal aktuálnej finančnej situácie v rezorte, pričom Tlačové oddelenie MS SR vydalo
spoločné vyhlásenie MS SR a OZJ v SR. Predsedníčka zároveň poznamenala, že je pravdou,
že výplatný termín za december 2014 bol dodržaný, ale mzdy za december 2014 boli
uhradené z rozpočtu na rok 2015. Podala informáciu, že v januári 2015 by malo pokračovať
spoločné rokovanie podpredsedu vlády SR a ministra financií Petra Kažimíra a ministra
spravodlivosti Tomáša Boreca, ale do dnešného dňa sa toto rokovanie zatiaľ neuskutočnilo.
JUDr. Uhrík taktiež potvrdil, že rozpočet na rok 2015 pre náš rezort bude taký istý,
ako po minulé roky.
Predsedníčka OZJ v SR informovala prítomných, že sa pripravuje návrh novely
o osobitnom zákone pre zamestnancov justície, ktorý by mal byť v platnosti od 1.7.2015.
Pracovná skupina v zložení zo zástupcov OZJ je tomuto zákonu naklonená, pričom mnohé
veci pripomienkovala (napr. vyňať a riešiť všetkých zamestnancov justície v jednom
osobitnom zákone), dopĺňala pracovné náplne všetkých zamestnancov a navrhla aj osobitnú
platovú tabuľku, ktorá by bola zosúladená s tabuľkou ústavného súdu. Pracovná skupina sa
mala naposledy stretnúť 8.12.2014, ale tento termín bol zrušený.
JUDr. Viera Vavreková vysvetlila požiadavku OZJ ohľadom zvýšenia osobného
príplatku, ktorý zástupcovia odborov žiadali pre každého jedného zamestnanca v jednotnej
sume, pričom poukázali na skutočnosť z minulých rokov (opatrením všetkým predsedom
súdov).
Vzhľadom na neustále narastajúcu nespokojnosť zamestnancov justície s pracovným
zaťažením a nízkym platovým ohodnotením JUDr. Vrkočová prichystala podklady pre info
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, kde OZJ v SR bude žiadať od
jednotlivých predsedov súdov anonymný zoznam zamestnancov s priradením platov,
osobných príplatkov a odmien k jednotlivým pracovným pozíciám zamestnancov (s
označením zamestnanca pracovným zaradením a poradovým číslom – tajomník č. 1, asistent
č. 1, VSÚ č. 1 ... vo forme priloženej tabuľky bez uvedenia identifikačných údajov
zamestnanca v rozsahu mena a priezviska).
Mgr. Božková ďalej prítomných oboznámila, že predsedníctvo vyhodnotilo
požiadavky jednotlivých ZO OZJ v SR k požiadavke vyhlásenia štrajku a za tým účelom
zvolalo dnešnú Mimoriadnu Radu predsedov OZJ v SR. Zároveň poznamenala, že ešte dňa
9.12.2014 bolo vydané uznesenie, kde predsedníctvo OZJ SR uložilo Štrajkovému výboru pri
OZJ v SR pripraviť podklady k vyhláseniu štrajku zamestnancov justície.
JUDr. Pavol Uhrík predstavil prezentáciu k príprave na úspešný ŠTRAJK
zamestnancov justície, pričom zdôraznil, že v našom prípade pôjde o štrajk v zmysle čl. 37
Ústavy SR.
Mgr. Božková na Mimoriadnej Rade predsedov vyzvala všetkých prítomných, či ešte
nemá niekto záujem o kandidatúru byť v štrajkovom výbore. Po jej výzve sa kandidatúra
doplnila o ďalších záujemcov.

Na základe uvedeného PhDr. Erika Berčíková oboznámila s aktuálnym stavom
štrajkového výboru. K dnešnému dňu v štrajkovom výbore sú traja členovia jedná sa o:
Zuzanu Bičíkovú (OS Michalovce), Mgr. Petra Pravdu (OS Galanta) a Gabrielu Csetöovú (OS
Levice). O kandidatúru prejavili záujem: Mgr. Peter Bendík (OS Bratislava IV), JUDr. Filip
Demo (OS Galanta), JUDr. Peter Maxinčák (OS Žilina), Mgr. Ján Vojtek (OS Nové Mesto
nad Váhom), PhDr. Mária Rusňáková (MS SR), Zuzana Starinská (OS Kežmarok) a Silvia
Šoferová (KS Bratislava).
Predsedníctvo OZJ v SR konštatuje, že k dnešnému dňu je aktívnych 66 predsedov
ZO. Podľa prezenčnej listiny na Mimoriadnej Rade predsedov je prítomných 54 predsedov,
čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu všetkých predsedov ZO, takže je uznášaniaschopná.
Do volebnej komisie boli schválení:

JUDr. Katarína Marettová
Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová
Marián Likavec

Uskutočnilo sa hlasovanie o štrajku. 54 prítomných predsedov jednohlasne
odsúhlasilo, že hlasovanie o štrajku sa uskutoční verejne.
Bolo pristúpené k verejnému hlasovaniu, pričom znenie otázky bolo nasledovné: Kto
je za vyhlásenie štrajku v zmysle čl. 37 Ústavy SR?
Hlasovanie za štrajk na Mimoriadnej Rade predsedov OZJ v SR konanej dňa
20.1.2014.
Za:
54
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Mgr. Božková predniesla hlavné a vedľajšie ciele štrajku:
I.
alternatíva
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
II.

alternatíva

1. Navýšenie rozpočtu pre rezort MS SR min. o 30% (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
5. Zvýšenie osobného príplatku
-

Hlasovanie za hlavné a vedľajšie ciele štrajku I. alternatíva
Za:
Proti:
Zdržali sa:

51
2
1
Hlasovanie za hlavné a vedľajšie ciele štrajku II. alternatíva

Za:
Proti:
Zdržal sa:

1
52
1

Mgr. Marta Božková privítala na Mimoriadnej Rade predsedov OZJ v SR p. JUDr.
Ing. Miroslava Kadúca, poslanca NR SR a člena ústavno-právneho výboru, ktorý prijal naše
pozvanie a ktorý bol informovaný o aktuálnej situácii zamestnancov justície.
Pán poslanec vo svojom vystúpení oboznámil, že ešte začiatkom mesiaca december
2014 podal pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2015,
kde navrhol navýšiť rozpočet programu 08P Financovanie systému súdnictva v kapitole MS
SR o 7 mil. Eur, ktoré je nevyhnutné z dôvodu dlhodobého poddimenzovania príjmov
vyšších súdnych úradníkov a administratívneho personálu v súdnictve. O túto sumu navrhol
znížiť rozpočtovú kapitolu Ministerstva vnútra SR práve kvôli jednak jej enormnému
predimenzovaniu s ohľadom na objem rozpočtovej kapitoly MS SR, kvôli vytvoreniu
priestoru na zodpovedajúce ohodnotenie dlhodobo príjmovo podhodnocovaných skupín
zamestnancov v justícii, a tiež kvôli ambícii posilniť charakter Slovenskej republiky ako
demokratického a právneho štátu. Na druhej strane, Ministerstvo vnútra ako „garant“
výkonnej zložky moci má rozpočet takmer 7-krát väčší ako MS, pričom polovicu rozpočtu
Ministerstva vnútra tvoria očakávané výdavky na reformu ESO, ktorej základné kontúry sú

zatiaľ verejnosti neznáme.
Ďalej vyslovil odporúčanie, že náš problém by sa mal riešiť systémovo a dlhodobo (pri
navýšení aparátu v súdnictve, kontinuálne zvyšovanie miezd – min. vo výške valorizácie),
pričom by sa nemalo obchádzať MF SR, ale malo by byť zahrnuté aj toto ministerstvo.
Mimoriadna Rada predsedov bola prerušená o 12.50 hod. na 1 hod. z dôvodu
obedňajšej prestávky.
O 13.45 hod. Mimoriadna Rada predsedov pokračovala, pričom predsedníctvo OZJ
v SR konštatuje, že podľa prezenčnej listiny (54 predsedov ZO) jeden zástupca (CPP) je
neprítomný.
Predsedníctvo OZJ v SR na Mimoriadnej Rade predsedov OZJ v SR prednieslo návrh
– deň začatia štrajku, pričom určilo I. alternatívu na deň .... (prvá polovica februára
2015) a II. alternatívu na deň .... (druhá polovica februára 2015).
Hlasovanie za deň začatia štrajku I. alternatíva ..... (prvá polovica februára 2015)
Za: 1
Proti: 8
Zdržal sa: 44
Hlasovanie za deň začatia štrajku II. alternatíva .... (druhá polovica februára 2015)
Za: 43
Proti: 8
Zdržal sa: 2
Uznesenie
Vzhľadom na neuspokojivú situáciu v justícii a dlhodobé neriešenie požiadaviek
zamestnancov zo strany MS SR Predsedníctvo OZJ SR ukladá Štrajkovému výboru pri OZJ
v SR pripraviť podklady k vyhláseniu štrajku zamestnancov justície (prezenčnú listinu,
podmienky, organizačné pokyny a iné). Vyhlásenie štrajku oprieť o rozhodnutie NS SR číslo
1Co110/1998. „Iné štrajky, hoci aj neupravené zákonom číslo 2/1991 Zb., či iným právnym
predpisom, nie sú naším právnym poriadkom zakázané. Opak by smeroval k neprípustnému
obmedzeniu, či popretiu práva na štrajk, zaručeného čl. 37 ods. 1 Ústavy Slovenskej
republiky.“
Termín: do 31.1.2015
Mgr. Marta Božková na záver informovala, že sa pripravuje Rámcová zmluva, ktorej
predmetom bude sprostredkovanie komplexných úverových, leasingových, poisťovacích
služieb, ako aj iných výhodných produktov, ale taktiež iných služieb, ktoré v budúcnosti
vzniknú z potreby členov (a ich rodinných príslušníkov) v príslušných krajoch na území SR.
Mimoriadnu Radu predsedov OZJ v SR ukončila predsedníčka, poďakovala všetkým
prítomným za účasť.

Spracovala: PhDr. Erika Berčíková

