
Z á p i s n i c a 

z predsedníctva konaného dňa 26.3. a 27.3.2015 v Ždiari  

 

Prítomní:  

Mgr. Marta Božková  

JUDr. Viera Vavreková 

PhDr. Erika Berčíková 

Mgr. Ľudmila Bálentová  

Gubová Helena   

Mgr. Slavomír Bigoš  

JUDr. Pavel Uhrík  

Mgr. Pavol Pitoňák – ospravedlnený 

JUDr. Ingrid Vrkočová – 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. 

 Predsedníčka oboznámila predsedníctvo, že pracovná skupina vytvorená v októbri 

2014 na tvorbu osobitného zákona má pracovný názov Zákon o štátnej službe na súdoch 

v SR. V marci 2015 boli predsedovia krajských súdov vyzvaní, aby MS SR nominovali dvoch 

zamestnancov z výkonu a zo správy, zvlášť vyšších súdnych úradníkov a probačných 

a mediačných úradníkov. Predsedovia súdov do pracovných skupín nominovali v prevažnej 

väčšine riaditeľov správ súdov a personalistov súdov, zopár súdov zaslalo VSÚ. Vedúca 

služobného úradu sa vyjadrila, že v pracovnej skupine pri zostavovaní zákona nemali byť 

riaditelia a personalisti, nakoľko tí by boli prizvaní kedykoľvek v prípade potreby. Zároveň 

oboznámila, že vyzve predsedov súdov, aby nominovali aspoň ešte dvoch probačných 

a mediačných úradníkov. Vedúca služobného úradu list adresovala predsedom krajských 

súdov, ktorí si myslíme, že mali oboznámiť s týmto listom predsedov okresných súdov 

a zároveň všetkých zamestnancov, aby do tvorby zákona boli vybraní takí zamestnanci, 

ktorých sa zákon bezprostredne týka. Máme vedomosť o tom, že tento postup uskutočnil len 

KS Žilina a Trenčín. Za OZJ v SR sú do pracovnej skupiny prizývaní Mgr. Marta Božková 

a JUDr. Pavel Uhrík.  



 Mgr. Marta Božková ďalej informovala, že predsedom ZO predsedníctvo doručí na –

Rade predsedov ZO OZJ v SR v dňoch 13.4.-14.4.2015  nulté číslo časopisu pre členov OZ 

justície.  

U z n e s e n i e 

 Ukladá sa štrajkovému výboru, aby v termíne do 10.4.2015 zistili ochotu 

zamestnancov súdov ísť do ostrého nepretržitého štrajku. Preto štrajkový výbor vyzve 

predsedov ZO, aby zvolali členskú schôdzu a zistili záujem všetkých zamestnancov. ŠV na 

každú ZO zašle tlačivo o účasti na neobmedzenom štrajku. 

 Predsedníctvo oboznamuje, že budú zaslané listy ministrovi spravodlivosti, ministrovi 

financií ohľadne požiadavky, ako pokračujú rokovania a s akým výsledkom, resp. v akom 

časovom horizonte. Premiéra budú žiadať o stretnutie s tým, že odmietnu postúpenie žiadosti  

ministrovi spravodlivosti a pánovi prezidentovi oznámia aktuálny stav rokovaní so žiadosťou 

o pomoc.  

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 

J. N.   OS Revúca 

K. K.   OS Levice  

Z. H.  OS Levice  

J. S.  OS Žiar nad Hronom 

Ing. J. K. ŠTS Pezinok           27,- Eur 

M. Š.   OS Trebišov  

M. H.  OS Bánovce nad Bebravou       49,- Eur 

M. E.  KS Košice 

R. S.  KS Košice 

J. G.  KS Košice 

J. L.  KS Nitra     41,- Eur 

S. H.  OS Bardejov 

Z. K.  OS Trnava 

Mgr. A. R.  OS Lučenec  

 

 

 



U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti živného jubilea 60. 

rokov sume 60,- Eur pre členov základných organizácií 

J. K.  OS Trebišov 

D. S.   KS Košice 

Mgr. K. P. OS Spišská Nová Ves  

Š. D.  OS Komárno  

PhDr. J. Č. OS Senica     51,- Eur 

E. M.  OS Levice     

M. N.  OS Levice  

 

 

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  

S. K.  KS Trenčín  

M. S.    KS Prešov 

V. S.  OS Košice – okolie  

J. K.   OS Trebišov  

S. B.   KS Banská Bystrica  

M. D.   OS Humenné 

O. F.   OS Svidník  

J. M.  OS Bratislava V  (vyplatiť po doručení dokladu o skončení 

štátnozamestnaneckého pomeru) 

S. K.   OS Martin (vyplatiť po doručení dokladu o skončení štátnozamestnaneckého 

pomeru) 

 

 

U z n e s e n i e  

 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci  

200,- Eur   Bc. E. B.  OS Revúca  



250,- Eur  M. H. OS Bratislava III 

100,- Eur  L. S.  OS Bratislava III 

V. D.  OS Trebišov - sociálna výpomoc sa neposkytuje, nakoľko zdravotný stav  nezakladá 

nárok na priznanie sociálnej výpomoci.  

 

 

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková  

 


