Zápisnica

z Mimoriadnej Rady predsedov OZJ v SR konanej dňa 14.10.2015
v Trenčianskych Tepliciach – Omšení

Prítomní členovia predsedníctva OZJ v SR:
Mgr. Marta Božková – predsedníčka
JUDr. Viera Vavreková – podpredsedníčka
PhDr. Erika Berčíková – členka
Mgr. Slavomír Bigoš – člen
JUDr. Ingrid Vrkočová – členka
Mgr. Pavel Pitoňák – člen
Mgr. Ľudmila Bálentová – členka
Helena Gubová  ospravedlnená

Prítomní predsedovia ZO OZJ v SR:  podľa priloženej prezenčnej listiny

Mimoriadnu Radu predsedov otvorila predsedníčka OZJ v SR Mgr. Marta Božková,
ktorá privítala prítomných predsedov základných organizácií.

Boli zvolení jednohlasne:
Mandátová komisia
v zložení:

Alena Demčáková
Mgr. Branislav Smetanka
Táňa Kalužná

Predsedníctvo OZJ v SR konštatuje, že je prítomných 
52 predsedov ZO (resp.
zástupcov) z celkového počtu 
66, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu všetkých predsedov
ZO, takže Mimoriadna Rada predsedov ZO je 
uznášaniaschopná.
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Predsedníčka OZJ SR Mgr. Marta Božková oboznámila prítomných s informáciou, že
s účinnosťou 
od 1.1.2016
sa bude týkať 
4% valorizácia
všetkých zamestnancov v ŠS a VS
(352. tis. zamestnancov). Poznamenala, že 7% bola fikcia a učitelia a zdravotníci odmietli ísť
do protestu za 5%. Najviac členov má OZ Sloves, istá vízia do budúcna  ich osloviť, aby sa
pridali pri rokovaní o zvýšení % pri valorizácii. Ďalej pripomenula, že koncom t.r. – vo
výplatnom termíne za november bude znova vyplatených 500, Eur odmena 
vyštrajkované/na osobu za druhý polrok 2015. Znova apelovala na jednotlivých predsedov
ZO, aby boli prítomní pri ich rozdeľovaní medzi zamestnancov súdov. Uviedla, že Ing.
Renáta Hlavenková – generálna riaditeľka sekcie ekonomiky z MS SR prisľúbila, že bude
informovať cca prvý novembrový týždeň t.r. o stave úspor na koncoročné odmeny.
Ďalej na otázky probačných a mediačných úradníkov ohľadne tvorby a čerpania
sociálneho fondu, poukázala na § 6 ods. 4 zák. č. 591/2007 Z.z. o sociálnom fonde, kde
v prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa osobitného predpisu
6) sa nevyčerpaná časť fondu zodpovedajúca podielu prevádzaných zamestnancov prevedie
na nového zamestnávateľa.
Čo sa týka osobitného zákona – „Zákona o štátnej službe na súdoch v SR“ – je
komplet pripravený na pripomienkovanie, ale MF SR s ním nesúhlasí. Týka sa len menšej
skupiny zamestnancov v ŠS – konkrétne len niektorých funkcií vo výkone, čím úsilie odborov
do tohto zákona dostať všetkých zamestnancov, je zmarené. Taktiež predsedníctvo bude
opätovne žiadať MS SR o prehodnotenie správy súdov, najmä funkcie v 4. triede, nakoľko
tieto spĺňajú 5. triedu.
Mgr. Božková informovala, že na navýšenie miezd ešte chýba 1,4 mil. Eur, pričom do
rozpočtu MS SR dostalo 3,6 mil. Eur. Počas kolektívneho vyjednávania oslovila štátneho
tajomníka MF SR, s tým, že na mzdy chýba 1,4 mil. Eur (nie na navýšenie, ale na zákonné
nároky). Prisľúbil, že sa na to pozrie. Ešte budú zasadať výbory a až cca 18.11.2015 NR. Inak
sa žiada celkovo ešte 18 mil. Eur na prevádzkové náklady a 6,2 mil. Eur na nových sudcov
a k nim asistentky a ostatný personál. Ing. Hlavenková informovala, že Návrh rozpočtu na rok
2016 v oblasti výdavkov je za kapitolu štátneho rozpočtu MS SR v celkovej výške

350.934.681, Eur, z toho súdnictvo vo výške 179.794.974, Eur. JUDr. Kubišová na stretnutí
v mesiaci august prisľúbila na budúci rok, zrejme v mesiaci marec, že bude vyplatených po
30, Eur/osoba/mesiac – ako zvýšenie platu pre zamestnancov justície, za aké obdobie to
bude, ešte nevedela uviesť.
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Čo sa týka skenovania, technika je zakúpená z eurofondov a „leží“ v skladoch. MS SR
chce v 1. polovici roka 2016 spustiť pilot na jednom, dvoch OS, aby sa vedela zdôvodniť
požiadavka navýšenia počtu zamestnancov. MF SR nepovolilo navýšiť počet zamestnancov,
preto sa skenovanie nespúšťa. Mgr. Božková odporučila ministerstvu, aby pilot spustili na
bežnom OS, na OS s obchodným registrom a jednom KS, nakoľko činnosti, podania a spisy
sú odlišné.
Ohľadne podania diskriminačných žalôb Mgr. Božková požiadala ústavný súd
o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám, aké majú tabuľky a platy v ŠS a VS. Taktiež oslovila tri advokátske kancelárie.
Z čoho vyplynulo, že žaloby by sa týkali len zamestnancov v ŠS, pričom každý by si musel
podať žalobu sám, zaplatiť súdny poplatok (6% z hodnoty – napr. 4. tr. by predstavovala
91,41 Eur, u tajomníkov by suma predstavovala 110, Eur a v 8. tr. by to bola suma vo výške
213, Eur). V tejto súvislosti je potrebné zistiť opis činností jednotlivých funkcií + platové
triedy a tabuľkové platy. Mgr. Božková znova osloví na základe vyššie spomínaného zákona
ústavný súd o sprístupnenie týchto informácií.
Na základe uvedeného sa dobrovoľne prihlásili zamestnanci, ktorí v prípade podania
diskriminačných žalôb by boli ochotní podať žalobu. Jedná sa o: Gabrielu Csetoovú OS
Levice, účtovníčku; Elenu Hlavatú OS Košice I, asistentku; Alenu Demovú OS Michalovce,
asistentku; Janu Michalkovú OS Čadca, dozornú úradníčku; Bc. Ivetu Horníkovú OS
Bánovce nad Bebravou, tajomníčku; Mgr. Michala Chochulu OS Prievidza, VSÚ; Mgr.
Ondreja Smižanského OS Piešťany, VSÚ.

Predsedníčka OZJ v SR konštatuje, že zo štyroch štrajkových bodov sa v podstate nič
nesplnilo, preto štrajková pohotovosť aj naďalej trvá.

Uskutočnilo sa 
hlasovanie o podaní diskriminačných žalôb
. 52 prítomných
predsedov jednohlasne odsúhlasilo, že hlasovanie o podaní žalôb sa uskutoční verejne.
Bolo pristúpené k verejnému hlasovaniu, pričom znenie otázky bolo nasledovné: 
Kto
je za podanie diskriminačných žalôb?
Za:

49

Proti:

0

Zdržal sa:
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Vzhľadom k tomu, že štrajkový výbor t.č. nie je kompletný (JUDr. Filip Demo, Mgr.
Ján Vojtek sa vzdali, JUDr. Peter Maxinčák odišiel), je potrebné doplniť ŠV o ďalších členov.
Štrajkový výbor bol doplnený o: Mgr. Janku Ďurišovú z OS Žilina, VSÚ; JUDr. Timeu
Takáčovú z OS Trebišov, VSÚ; Bc. Ivetu Horníkovú z OS Bánovce nad Bebravou,
tajomníčku a Máriu Zacharovú – Pátonyovú z KS Trnava, hospodárku, pričom predsedníčkou
bude Mgr. Janka Ďurišová.
Hlasovanie za doplnenie uvedených kandidátov do štrajkového výboru:
Za:

52

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Predsedníčka revíznej komisie Táňa Kalužná vzhľadom k tomu, že v súčasnosti vedie
účtovníctvo a administratívne práce pre OZJ v SR iba PhDr. Erika Berčíková a v súčasnej
dobe je viacej práce, ako po minulé roky, navrhla, aby jej za túto prácu bola vyplatená
paušálna náhrada vo výške 120, Eur/mes.

Hlasovanie za vyplatenie paušálnej náhrady pre PhDr. Eriku Berčíkovú vo výške 120,
Eur/mes.:
Za:

51

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Predsedníčka ReK navrhla vyplatiť „odmenu“ 
10, Eur na člena k 30.9.2015
jednotlivým ZO, pričom podmienkou je splnenie si povinnosti ZO odovzdať štatistický výkaz
k 30.9.2015 a mať 
uhradené odvody
(za január až september 2015) 
do 31.10.2015
.
Hlasovanie za vyplatenie odmeny 10, Eur na každého člena OZJ v SR k 30.9.2015:
Za:

48

Proti:

3

Zdržal sa:

3

Predsedníčka ReK navrhla predsedníčke OZJ Marte Božkovej cestovať na rokovania
aj vlakom alebo autobusom. Proti tomu sa postavili viacerí predsedovia základných
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organizácií. V súčasnosti pôsobí sedem členov predsedníctva a jeden predseda, sú
samozrejme zvýšené náklady na cestovné, je potrebné cestovať aj zo vzdialenejších miest.
Predsedníctvo preto dalo hlasovať  o súhlas na používanie osobného motorového vozidla
pre všetkých členov predsedníctva, aj predsedníčku.
Hlasovanie za používanie osobného motorového vozidla pre predsedníctvo
:
Za:
Proti:
Zdržal:

41
0
11

Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková v krátkosti oboznámila prítomných
o zaslaných finančných prostriedkoch 2% dane za rok 2014, pričom z finančného riaditeľstva
bola zaslaná suma vo výške 
20.912,92 Eur
, ktorú je nutné vyčerpať do konca roka 2016
a taktiež zdokladovať. Informovala v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
na aký účel môžu jednotlivé ZO použiť finančné prostriedky z 2% darovanej dane. Termín na
oznámenie výšky darovanej sumy 
2% dane za rok 2014 je najneskôr 
do 21.10.2015
, po
tomto termíne sa budú finančné prostriedky prerozdeľovať na jednotlivé ZO. Pripomenula
ešte, ktorá ZO nezdokladovala použitie 2% dane za rok 2013, aby tak učinila čím najskôr.
Ďalej informovala, že k 30.9.2015 OZJ v SR má 
2697 členov.

Vypracovala: PhDr. Erika Berčíková

