
Z á p i s n i c a 

z predsedníctva konaného dňa 18.6. a 19.6.2015 v Čiernom Balogu  

 

Prítomní:  

Mgr. Marta Božková  

PhDr. Erika Berčíková 

Mgr. Ľudmila Bálentová  

Mgr. Slavomír Bigoš  

JUDr. Pavel Uhrík  

Mgr. Pavol Pitoňák  

JUDr. Viera Vavreková - ospravedlnená 

JUDr. Ingrid Vrkočová – ospravedlnená 

Helena Gubová - ospravedlnená  

      

 Predsedníctvo otvorila Mgr. Marta Božková a oboznámila prítomných členov 

predsedníctva o vykonaných úkonoch od posledného predsedníctva.  

 

U z n e s e n i e 

      Predsedníctvo schvaľuje úkony predsedu od posledného zasadnutia. 

 Predsedníctvo dáva vyjadrenie k nedostatkom uvedeným v  Správe o hospodárení OZJ 

v SR za rok 2013 zo dňa 8.4.2015.   

1./ Vklad 30.000,- Eur na účet v Prima banke bol už vysvetlený na Rade predsedov v roku 

2014 a opätovne v r. 2015. Z úrokov oboch rokov bolo uhradené 2x občerstvenie pre Radu 

predsedov v Omšení.  

2./ Suma 3.981,- Eur (nákup 2ks notebookov). Na Rade predsedov v roku 2014 a opätovne  

v roku 2015 bolo vysvetlené, že z uvedenej sumy sa uhradili 2 ks notebookov HP ProBox 455 

v sume 1.201,20 Eur a príslušenstvo: 2ks taška 60,- Eur, Windows 7 Home Premium 2ks 

v sume 187,20 Eur, myš 2ks v sume 39,79 Eur, kľúč 2ks v sume 19,80 Eur, diktafón 1ks 

78,98 Eur a zvyšná suma 2.394,02 Eur sa uhradila na BOZP.  

3./ Notebook, ktorý bol postúpený predsedníčke ReK - z finančných prostriedkov OZJ v SR 

bude k nemu zakúpený program.  
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4./ Cestovné príkazy – v prípade chýbajúcich dokladov, ako je pozvánka, technický preukaz, 

každý sa odkontroluje a pripojí sa. Čo sa týka havarijnej poistky občianske združenie nie je 

služobný úrad - vo vzťahu k odborom nie je potrebné mať uzatvorenú havarijnú poistku pri 

služobných cestách. Zákon o cestovných náhradách neukladá povinnosť mať súkromné auto 

havarijne poistené.  

5./ ReK vytýka používanie platobnej karty a výbery kartou (benzín, hotovosť  na preplatenie 

náhrad členom predsedníctva)   Výber kartou – v prípade pracovnej cesty nie je technicky 

možné poskytnúť preddavok (ak napr. príde pozvánka 15.6. na 18.6. z Brezna do Trenčína nie 

je možné finančné prostriedky poslať). Výberom kartou sa šetria ďalšie náklady, napr. výber 

v hotovosti stojí 2,- Eur, poštová poukážka 1,40 Eur. Ak predsedníčka zaplatí napr. benzín 

kartou, banke sa hradí iba 0,15 Eur a mesačne iba 0,60 Eur. V roku 2013 sa práve preto 

predsedníctvo uznieslo na tom, že bude predsedníčke vydaná PK, ktorú bude používať len na 

platbu benzínu, výber na predsedníctvo – náhrady na cestovné. Predsedníčka sa zúčastňuje 

zasadnutí KOZ, kolektívneho vyjednávania, rokovaní na MS SR mnohokrát zo dňa na deň. 

Preto nevidíme logiku vo vytýkaní platobnej karty, ak je pre odbory ako celok výhodnejšia. 

6./ Cestovné náhrady -  ReK žiada v Správe o hospodárení OZJ rozpisovať za každého člena 

predsedníctva zvlášť. Túto požiadavku predsedníctvo rešpektuje a do budúcna bude plniť.  

7./ ReK vytýkala, že suma 500,- Eur v denníku ani v prílohách nie je zdokladovaná -  

nezakladá sa na pravde, nakoľko  položka v denníku 178/9 z 9.9.2013 výber 500,- Eur je 

zdokladovaný v peňažnom denníku č. 1 za rok 2013 pod č. riadku 8-18 v mesiaci september 

2013 (167/9 - 177/9) + je rozpísané celé čerpanie na zvlášť hárku, ktorý sa vždy nachádza na 

začiatku mesiaca.  

8./ Predsedníctvo ani Rada predsedov nie je v služobnom pomere k občianskemu združeniu – 

napriek tomu sa položky za prípadný alkohol v budúcnosti nebudú nachádzať. Zároveň na 

túto skutočnosť  upozorňujeme aj jednotlivé grémiá.  

9./ Predsedníctvo oznamuje ReK, že uložená pokuta vo výške 100,- Eur (OS Bratislava I. 

a OS Bratislava IV) nebola uhradená. Zároveň Predsedníctvo OZJ v SR vyzýva ReK ďalej 

postupovať v zmysle finančného poriadku.  

 Predsedníctvo OZJ v SR v nadväznosti na list ministra spravodlivosti č. 

37673/49399/2015-41 zo dňa 19.5.2015 o navýšení finančných prostriedkov v kategórii 

osobných výdavkov a vyplatení odmien zamestnancov súdnictva, vyzvalo listom zo dňa 

20.5.2015 všetkých predsedov súdov, aby k prerozdeleniu finančných prostriedkov 

poskytnutých MS SR boli prizvaní zástupcovia ZO na jednotlivých súdoch a zároveň boli 

predsedovia súdov požiadaní, aby boli finančné prostriedky prerozdelené cca 500,-Eur/os. 

Predsedníctvo OZJ bohužiaľ nie je kompetentné zasahovať do rozhodnutí predsedov súdov. 
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 PhDr. Erika Berčíková  informovala, že k dnešnému dňu z oznámení ZO vyplýva, že 

vyštrajkované finančné prostriedky boli rozdelené vo väčšine cca 500,- Eur/os, v niektorých 

prípadoch s menšími odchýlkami.   

 Ďalej PhDr. Berčíková oboznámila, že k dnešnému dňu sa z prostriedkov OZJ v SR 

uhradila suma 7.901,76 Eur na štrajk (poistné a cestovné pre jednotlivé ZO).  

 Predsedníctvo oznamuje členom odborov, že k dňu 18.6.2015 sa JUDr. Pavel Uhrík 

dobrovoľne vzdal členstva v predsedníctve z dôvodu odchodu z OS Bratislava III. k inému 

zamestnávateľovi. Za jeho činnosť mu predsedníctvo OZJ v SR ďakuje a praje veľa úspechov 

v profesionálnom aj osobnom živote.  

 Mgr. Slavomír Bigoš informoval predsedníctvo o vyhodnotení podnetov na 

Rozhodcovskú komisiu – výklad Stanov, hlasovanie (Výklad RoK tvorí prílohu zápisnice).  

 

U z n e s e n i e 

Ukladá sa predsedníctvu požiadať MS SR o oznámenie v akom štádiu sa nachádza 

príprava osobitného zákona zamestnancov justície, nakoľko od posledného stretnutia 

pracovnej skupiny nemáme žiadne informácie.  

 

U z n e s e n i e 

Ukladá sa predsedníctvu v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám požiadať predsedov OS BA II. a OS Skalica o oznámenie v akej výške tvoria 

sociálny fond, v akej % výške majú zamestnanci hradenú dočasnú PN, v akom násobku 

vyplácajú odstupné a odchodné.     

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 50. 

rokov  v sume 60,- Eur pre členov základných organizácii 

E. M.  OS Prievidza 

K. D.  OS Prievidza 



E. T.             OS Zvolen 

M. D.             OS Liptovský Mikuláš 
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S. K.              ŠTS Pezinok  

Z. R.   KS Banská Bystrica 

V. B.      OS Trebišov 

Mgr. V. P.  OS Trebišov 

Mgr. J T.  KS Prešov 

Mgr. M. Ž.  KS Prešov 

JUDr. R. R.      OS Spišská Nová Ves 

J. J.              IV MS SR 

J. Š.        OS Žilina 

T. K.   KS Žilina 

D. C.      KS Žilina 

Z. D.      KS Trnava 

 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 60. 

rokov sume 60,- Eur pre členov základných organizácií 

P. F.  OS Trebišov 

Bc. C. M. OS Spišská Nová Ves 

M. S.  OS Spišská Nová Ves 

K. G.  OS Dunajská Streda 

P. K.  ŠTS Pezinok  

Mgr. E. N. ŠTS Pezinok  

O. S.   OS Kežmarok  

J. S.   OS Kežmarok 

Ľ. V.  OS Bratislava V. 
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U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku pri prvom odchode do dôchodku vo 

výške 150,- Eur pre členov základných organizácií  

T. F.  OS Kežmarok  

M. V.  KS Nitra  

 

 

U z n e s e n i e  

 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci  

150,- Eur  Mgr. Z. M.      OS Trenčín 

550,- Eur  D. V.  OS Bratislava III 

 

U z n e s e n i e 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku na športové podujatie vo výške 35,- 

Eur 

OS Lučenec  

OS Senica 

OS Brezno  

 

 

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková  

 

 

 

 


