Zápisnica
z Rady predsedov a Konferencie OZJ v SR konanej v dňoch 26.4. 2018 – 27.4.2018
v Trenčianskych Tepliciach – Omšení
Prítomní členovia predsedníctva OZJ v SR:
JUDr. Ingrid Vrkočová – predsedníčka
PhDr. Mária Rusňáková - podpredsedníčka
Mgr. Marta Božková - členka
JUDr. Viera Vavreková - členka
Mgr. Ľudmila Bálentová – členka
PhDr. Erika Berčíková – členka
Mgr. Slavomír Bigoš – člen
Mgr. Pavel Pitoňák – člen
Ing. Vladimír Bedeč – člen

Hostia:

JUDr. Juraj Sopoliga – prezident Združenia sudcov Slovenska
JUDr. Lenka Praženková – predsedníčka Súdnej rady SR

Prítomní predsedovia ZO 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./ Príhovor predsedníčky Súdnej rady SR - JUDr. Lenky Praženkovej
5./ Príhovor prezidenta Združenia sudcov Slovenska - JUDr. Juraja Sopoligu
6./ Závery z pracovného stretnutia ministra spravodlivosti so zástupcami OZJ v SR
7./ Týždenník Plus 7 dní – príprava článku v médiách
8./ Správa o činnosti od poslednej Rady predsedov OZJ v SR
9./ Správa o hospodárení OZJ v SR
10./ Správa bezpečnostného technika o dodržiavaní bezpečnosti pri práci na jednotlivých
pracoviskách
11./ Informácia o vývoji členskej základne
12./ Rozpis príjmu z 2% dane, prerozdelenie medzi jednotlivé ZO OZJ v SR

-213./ Správa o použití 2% zaplatenej dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
14./ Správa revíznej komisie
15./ Správa rozhodcovskej komisie

Program Konferencie OZJ v SR
16./ Potvrdenie volebnej a mandátovej komisie OZJ v SR
17./ Doplňujúce voľby člena do predsedníctva za Nitriansky kraj
18./ Zmena Stanov OZJ v SR
19./ Štrajk
20./ Diskusia
21./ Záver

k bodu 1/
Radu predsedov

otvorila predsedníčka OZJ v SR JUDr. Ingrid Vrkočová, ktorá

privítala predsedov základných organizácií a predstavila prítomných hostí.

k bodu 2/
Boli zvolené jednohlasne:
Mandátová komisia v zložení:

Mgr. Vojtech Ďurica
Mgr. Martin Mihok
Bc. Zuzana Starinská

Návrhová komisia v zložení:

JUDr. Alena Krajčovičová
Martina Krajčovičová
Mgr. Ľubomíra Balíková

k bodu 3/
Program Rady predsedov a Konferencie bol schválený bez pripomienok a rokovací
poriadok tak, ako bol predložený – bez pripomienok.
Hlasovanie: Za: 56

Proti: 0

Zdržal sa: 0

-
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k bodu 4/
JUDr. Lenka Praženková, predsedníčka Súdnej rady SR vyjadrila silnú podporu
k zámerom a požiadavkám OZJ v SR. Poznamenala, že Súdna rada SR dlhodobo upozorňuje,
že v justícii sa nedarí zastabilizovať personál, čoho dôsledkom sú aj neúspešné výberové
konania. Do rozpočtových priorít stále žiadajú navýšenie platov zamestnancov. Informovala,
že dňa 30.4.2018 bude zasadnutie Súdnej rady SR, kde jedným z bodov programu bude aj
predložený materiál – list ZO OZJ pri OS v Čadci k stavu zaťaženosti administratívnych
zamestnancov.

k bodu 5/
JUDr. Juraj Sopoliga, v krátkosti predstavil stavovskú organizáciu – Združenie sudcov
Slovenska, ktorej je prezidentom. Uviedol, že Hlavného zhromaždenia ZSS v dňoch 21.22.11.2017 sa zúčastnila aj predsedníčka OZJ v SR. Konštatoval, že v justícii musia byť
vytvorené také podmienky, aby bola včasná spravodlivosť pre všetkých rovnaká. Občan
potrebuje kvalitné súdnictvo. Taktiež vyjadril plnú podporu riešenia dlhodobých problémov
v justícii. Pri budovaní právneho štátu poukázal na princíp diskriminácie (z Ústavy - rovnosť
všetkých mocí, nie je koncepčný rozdiel, participujú na rozhodovaní), kde administratívny
aparát súdnej moci je finančne menej ohodnotený, ako administratívny aparát výkonnej alebo
zákonodarnej moci. Súdna moc = výkonná = zákonodarná moc, nie je menej upravená (či
v oblasti vzdelávania, odmeňovania, kariérneho rastu, 13. a 14. platu, benefitov - príplatkov
k dôchodku ...) ako výkonná a zákonodarná, nie je treťou mocou v štáte, ale je rovnocennou
s výkonnou a zákonodarnou. V rámci štátnej služby – tretí diel moci (súdna) má mať
vytvorené také podmienky, ako sú v Kancelárii prezidenta SR, Ústavného súdu SR, či
verejného ochrancu práv. Je dôležité pomenovať, z akého dôvodu dochádza ku fluktuácii
zamestnancov

(výrazné

podhodnotenie).

Zdôraznil

obligatórnosť

zloženia

sudcu

(administratívny aparát je neoddeliteľnou súčasťou sudcu). Pripomenul, že navrhovaný zákon
je aj v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020, ktorý treba plniť. Vyvstala
potom otázka, kto bude zodpovedný za škody, keď súdy nemajú vytvorené adekvátne
podmienky. Ako stavovská organizácia zaujmú stanovisko na akýkoľvek podnet a z hľadiska
fungovania justičnej štátnej služby, je možné sa na ňu obrátiť.

-
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k bodu 6/
JUDr. Viera Vavreková, členka pracovnej skupiny pre tvorbu návrhu zákona o štátnej
službe pri výkone súdnictva oboznámila prítomných s navrhovaným zákonom. Posledné
pracovné stretnutie na MS SR sa uskutočnilo koncom februára 2018, s tým, že takto
pripravený návrh zákona malo ministerstvo posunúť do legislatívneho procesu, kde sa
predpokladala jeho účinnosť od 1.7.2018.

Zákon upravuje štátnozamestnanecké vzťahy

v súvislosti s vykonávaním ŠS štátnymi zamestnancami plniacimi úlohy pri výkone súdnictva
na okresných súdoch, krajských súdoch a Špecializovanom trestnom súde, justičné
vzdelávanie a o.i. i zaraďovanie do jednotlivých funkcií a odmeňovanie – kde by štátnemu
zamestnancovi podľa tohto zákona platová tarifa v príslušnej platovej triede bola zvýšená
o 30% a v prípade úspešného absolvovania atestačnej skúšky by mu patrilo zvýšenie
o ďalších 30% zo zvýšenej platovej tarify. Na pracovnom stretnutí dňa 12.4.2018 pán minister
uviedol, že so zákonom sa síce oboznámil, je pripravený prerokovať návrh zákona
s predsedami koaličných klubov a následne ho predložiť, avšak problém vidí vo finančných
dopadoch, ktoré presahujú limity ministerstva na tento rozpočtový rok. Časový horizont, kedy
zákon predloží do parlamentu a kedy bude reálne účinný – uviesť nevedel. Poznamenal, že
rokovania s ministerstvom financií prebiehajú. Zástupcovia OZJ v SR na stretnutí poukázali
na rokovania s MF, kde bol zvýšený rozpočet na rok 2018 o sumu 4.186.951,- Eur, s ktorými
ministerstvo spravodlivosti počítalo pri dopade pripravovaného zákona o štátnej službe
v justícii.

k bodu 7/
Mgr. Marta Božková privítala redaktorku časopisu Plus 7 dní p. Veroniku
Cosculluelovú, ktorá pripravuje článok v týždenníku ohľadne stavu justície na Slovensku
a všeobecnej nespokojnosti zamestnancov.

k bodu 8/
Predsedníčka OZJ v SR podrobne oboznámila prítomných so Správou o činnosti
predsedníctva od poslednej Rady predsedov OZJ v SR (10.4.-11.4.2017), ktorá tvorí prílohu
zápisnice. Hlavne zdôraznila rokovania, ktorých sa zástupcovia OZJ zúčastnili, naposledy to
bolo 10.4.2018 v Bratislave - Právnické fórum, kde nosnou témou boli otázky, či systémové
zmeny zvýšili efektívnosť justície (elektronizácia justície a ako sú spokojní používatelia

-
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elektronických služieb v justícii). Poznamenala, že v časopise Trend vyjde článok ohľadne
elektronického súdneho spisu. Ďalej informovala, že KOZ spravuje na svojej stránke klientske
centrum pre prípad akejkoľvek začiatočnej právnej pomoci pre svojich členov.
JUDr. Vrkočová informovala, že od 28.2.2018 je na stránke MS SR uverejnená Správa
o stave justície, ktorú vypracovala Európska komisia pre efektívnu justíciu CEPEJ, ktorej
úlohou bolo vypracovať audit na výkon (ako pracujú súdy). Táto správa obsahuje závery
a odporúčania z objektívne zistených informácií.

k bodu 9/
Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková v krátkosti informovala o hospodárení
OZJ v SR za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. Stav hospodárenia tvorí prílohu zápisnice.
Oboznámila, že KOZ SR na rok 2018 za výkon odborovej kontroly nad BOZP pre náš OZ
vyčlenila čiastku vo výške 4.634,- Eur.

Uznesenie
Rada predsedov berie na vedomie správu o činnosti predsedníctva, o hospodárení
a vyúčtovaní finančných prostriedkov za rok 2017.
Hlasovanie: Za: 56

Zdržal sa: 0

Proti: 0

k bodu 10/
JUDr. Viera Vavreková prečítala správu od bezpečnostného technika o činnosti
odborovej kontroly nad BOZP za rok 2017, kde bolo zistených 30 nedostatkov. Kontrola bola
na 6 súdoch. Správa BOZP tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie
Rada predsedov berie na vedomie správu o činnosti odborovej kontroly nad BOZP
v roku 2016.
Hlasovanie: Za: 56

Proti: 0

Zdržal sa: 0

-
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k bodu 11/
Mgr. Pavel Pitoňák predniesol správu o vývoji členskej základne k 30.9.2017.
Celkový počet členov OZ: 2577 (v r. 2016 bolo 2535), nárast o 42 členov, z toho žien 2253,
osôb do 35 rokov 537 a dôchodcov 57. Celkový počet ZO: 66 a s počtom do 50 členov: 52.

Uznesenie
Rada predsedov berie na vedomie správu o vývoji členskej základne OZJ v SR ku dňu
30.9.2017.
Hlasovanie: Za: 56

Proti: 0

Zdržal sa: 0

k bodu 12/, 13/
PhDr. Erika Berčíková, členka predsedníctva oboznámila prítomných o zaslaných
finančných prostriedkoch 2% dane za rok 2016, ktoré je nutné vyčerpať do konca roka 2018
a zdokladovať. Za uvedené obdobie z DÚ bolo zaslaných 24.387,94 Eur, ktoré boli
prerozdelené na jednotlivé ZO. 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. Informovala, že kontrolu použitia 2% daní bude vykonávať p. Táňa Kalužná.

Uznesenie
Rada predsedov berie na vedomie správu o použití 2% darovanej dane.
Hlasovanie: Za: 56

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie
Ukladá sa základným organizáciám zaslať správu o darovaní 2% daní v termíne
najneskôr do 31.10. v danom roku, spolu s menným zoznamom a vyhlásením o poukázaní
podielu zaplatenej dane z príjmov FO.
Hlasovanie: Za: 56

Proti: 0

Zdržal sa: 1

-
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k bodu 14/
Stav finančných prostriedkov na účtoch OZJ SR a účtovné doklady OZJ SR za roky
2015 a 2016 boli predložené na kontrolu revíznej komisii.
Členka revíznej komisie Erika Závoďančíková predniesla správu revíznej komisie OZJ
v SR za rok 2017. Za rok 2017 nedoručili správy tieto ZO: OS Rimavská Sobota (odvody
uhradili), KS Bratislava, OS Bratislava IV (odvody uhradili), OS Košice - okolie, OS
Dunajská Streda (odvody uhradili) a OS Čadca (odvody uhradili). 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 2018).
Predsedníčka ReK Mária Valovčíková upozornila predsedníctvo na číslovanie
účtovných dokladov (hlavne pri hromadných platobných príkazoch), aby boli jednotné
a nadväzovali na účtovný denník, ďalej na kompletné predkladanie cestovných príkazov
(pozvánka, TP, spotreba PHM – aj fotokópia pokl. dokladov ...) s dátumom vystavenia.
Revízna komisia skontrolovala príjmy OZJ v SR podľa výpisov z účtu za rok 2017
a porovnala s predloženou správou o hospodárení OZJ. Príjmy vo výpisoch súhlasia
s predloženou správou. Ostatné časti správy o hospodárení OZJ budú odkontrolované po
skončení Rady predsedov, pričom sa odovzdajú doklady za rok 2017.

Uznesenie
Ukladá sa dotknutým základným organizáciám dodatočne predložiť správy v termíne
do 31.5.2018 a taktiež v tomto termíne opraviť chyby v správach. Toto sa považuje za
upomienku č. 1. Po nesplnení povinnosti ZO predložiť správu o hospodárení, bude po tomto
termíne v zmysle bodu V. Finančného poriadku zaslaná upomienka č. 2 spolu so sankciou
30,- Eur a v zmysle bodu VI ods. 4 revízna komisia požiada predsedníctvo o pozastavenie
vyplácania príspevkov z OZJ.
Hlasovanie: Za: 56

Proti: 0

Zdržal sa: 0

k bodu 15/
Člen rozhodcovskej komisie Mgr. Jozef Fedor predniesol správu o činnosti
Rozhodcovskej komisie, pričom konštatoval, že od poslednej Rady predsedov OZJ v SR
neeviduje žiadny podnet.

-
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Uznesenie
Rada predsedov berie na vedomie správu o činnosti Rozhodcovskej komisie.
Hlasovanie: Za: 56

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Podľa prezenčnej listiny je dňa 27.4.2018 prítomných 52 predsedov, čo predstavuje
nadpolovičnú väčšinu všetkých ZO, takže je uznášaniaschopná.

k bodu 17/
PhDr. Berčíková informovala, že vzhľadom na to, že členka predsedníctva za NR kraj
Mgr. Ľudmila Bálentová sa dňa 6.3.2018 vzdala svojej funkcie z dôvodu ukončenia jej
štátnozamestnaneckého pomeru

na Okresnom súde Topoľčany dňa 30.4.2018, boli

Predsedníctvu OZJ v SR doručené dva návrhy kandidátov za člena predsedníctva OZJ SR za
NR kraj v zmysle platného volebného poriadku a Stanov OZJ v SR (Katarína Mokošová OS
Topoľčany a Mgr. Zuzana Račeková KS Nitra), ktorí svoju kandidatúru aj potvrdili.
Boli zvolené jednohlasne:
Mandátová komisia v zložení:

Mgr. Vojtech Ďurica
Mgr. Martin Mihok
Bc. Zuzana Starinská

Volebná komisia v zložení:

JUDr. Robert Foltinovič
Táňa Kalužná
Bc. Ľubomíra Štelbaská

Bolo pristúpené k verejnej voľbe za člena do predsedníctva za Nitriansky kraj.
-

-

Katarína Mokošová za

12 hlasov

proti

37 hlasov

zdržal sa

3 hlasy

Mgr. Zuzana Račeková za

34 hlasov

proti

13 hlasov

zdržal sa

5 hlasov

-
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Uznesenie
Do predsedníctva OZJ v SR za Nitriansky kraj bola zvolená Mgr. Zuzana Račeková
s počtom hlasov 34.

k bodu 18/
JUDr. Vrkočová informovala, že predsedníctvo na poslednom pracovnom stretnutí 1.2.3.2018 sa o.i. zaoberalo aj úpravou Stanov OZJ SR. Nakoľko je to dokument, ktorý si
vyžaduje náležitú pozornosť, navrhla, aby ich predsedníctvo pripravilo do konca roka 2018
a následne sa prepošlú všetkým predsedom ZO per rollam na hlasovanie.
Hlasovanie:

za 52
proti 0
zdržal sa 0

Uznesenie
Ukladá sa Predsedníctvu OZJ v SR pripraviť zmenu Stanov OZJ v SR.
Termín najneskôr do 31.12.2018.

k bodu 19/
Predsedníčka štrajkového výboru Silvia Šoferová informovala, že zo 68 súdov sa do
prieskumu ohľadne štrajku zapojilo 52. Konštatovala, že za 100% účasť na štrajku prejavilo
28 členských základní; 70-80% 9 členských základní; 50-70% 8 členských základní; 0-50% 6
členských základní.
Závery z pracovného stretnutia:
-

Stále nejasný termín prijatia návrhu zákona o justičnej štátnej službe

-

Všeobecná nespokojnosť zamestnancov justície, slabé materiálne, technické a hlavne
personálne zabezpečenie, nízke ohodnotenie zamestnancov, vysoká fluktuácia
zamestnancov

-

Vzhľadom k vysokej podpore štrajkovému výboru zamestnancami justície, ktorú
preukázal prieskum po jednotlivých súdoch, štrajková pohotovosť zamestnancov
justície stále pretrváva

-
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O všetkých ďalších krokoch (postupnosti nátlakových akcií) bude informovať
štrajkový výbor

V rámci časti správy CEPEJ Závery a odporúčania k ľudským zdrojom súdov, komisia
odporučila v bode 5 : „Súdnym orgánom sa navrhuje venovať viac pozornosti situácii
ohľadne zamestnancov súdov a podniknúť kroky na zlepšovanie ich podmienok. Prvým
krokom by mohlo byť uskutočnenie celoštátneho prieskumu spokojnosti zamestnancov súdov s
cieľom identifikovať najnaliehavejšie opatrenia potrebné na zastavenie vysokej fluktuácie
zamestnancov a zabezpečenie dostatočne kvalifikovaných a angažovaných pracovníkov.“
Pretože od jeho zverejnenia MS SR nezrealizovalo odporučenie CEPEJ a OZJ v SR považuje
tento krok za podstatný, pristúpil k realizácií tohto odporúčania v meradle zohľadňovaných
hľadísk a to identifikácia naliehavých opatrení na zastavenie fluktuácie zamestnancov a tiež
zabezpečenie dostatočne kvalifikovaných a angažovaných pracovníkov.

-

do 2.5.2018 Predsedníctvo OZJ v SR doručí na všetky ZO hodnotiaci dotazník
(prieskum spokojnosti všetkých zamestnancov) spolu s vyhodnotením (pripraví
JUDr. Alena Krajčovičová)

-

do 11.5.2018 všetky ZO zašlú vyplnené dotazníky štrajkovému výboru ako podklad
v papierovej podobe na Krajský súd Bratislava – predsedníčke ŠV Silvii Šoferovej.

-

do 11.5.2018 všetky ZO doručia vyhodnotenie štrajkovému výboru na e-mail
silvia.soferova@justice.sk a alena.krajcovicova@justice.sk;

-

do 16.5.2018 štrajkový výbor spracuje vyhodnotenie v podobe súhrnnej správy a zašle
ako výstup Predsedníctvu OZJ v SR a následne pánovi ministrovi, predsedovi NR SR,
Súdnej rade SR, ZSS, predsedovi parlamentu, poslancom a EK (CEPEJ).

-

do 11.6.2018 dialóg a vyjednávanie so zástupcami MS SR

Vypracovala: PhDr. Erika Berčíková

