
Zápisnica 

z predsedníctva konaného dňa 3.12. a 4.12.2015 v Lesnici 

 

Prítomní:  

Mgr. Marta Boţková  

JUDr. Viera Vavreková  

PhDr. Erika Berčíková  

JUDr. Ingrid Vrkočová  

Mgr. Ľudmila Bálentová  

Helena Gubová  

Mgr. Pavol Pitoňák  

Mgr. Slavomír Bigoš  

Eva Takácsová 

 

 

 Predsedníctvo otvorila Mgr. Marta Boţková a oboznámila prítomných členov predsedníctva 

o vykonaných úkonoch od posledného predsedníctva.  

 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctva schvaľuje úkony predsedu od posledného zasadnutia.  

 

Hosťom predsedníctva bola p. Eva Takácsová, zástupkyňa firmy Dalian, s.r.o., Prešov, 

nakoľko OZJ v SR má s uvedenou firmou  zabezpečenú spoluprácu na základe rámcovej zmluvy 

z roku 2015. Menovaná informovala o aktuálnom stave vyuţitia výhod pre zamestnancov justície v SR 

pre členov OZ a ich rodinných príslušníkov. Poznamenala, ţe bolo uzatvorených veľmi málo zmlúv 

ohľadne PZP, havarijného poistenia áut, poistenia domácností, ţivotných poistení, úverov, či vyuţitie 

telekomunikačných sluţieb. Apelovala na predsedníctvo OZJ v SR, aby bolo umoţnené osobné 

stretnutie so zamestnancami jednotlivých súdov a tak im boli odprezentované výhody pri uzatvorení 

jednotlivých zmlúv. Pani Takácsová znova poskytla na seba tel. kontakt  0911 634 737, ako aj kontakt 

na p. Ing. Dalibora Gdovina, riaditeľa spoločnosti – 0948 881 188 a pripomenula webovú stránku 

www.dalian.sk. 

 

Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková oboznámila prítomných o zaslaných finančných 

prostriedkoch 2% dane za rok 2014, kde z finančného riaditeľstva bola zaslaná suma vo výške 

21.013,45 Eur, ktorú je potrebné vyčerpať do konca roka 2016 a taktieţ zdokladovať (zák. č.  
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595/2003 Z. z. o daní z príjmov, na aký účel môţu jednotlivé ZO pouţiť finančné prostriedky z 2% 

darovanej dane). OZJ  v SR k dnešnému dňu uţ vyplatil jednotlivým ZO (na základe ich poţiadavky) 

sumu 20.365,81 Eur, pričom zvyšná suma 647,64 Eur sa pouţije na sociálne výpomoci. Zároveň 

pripomenula, ţe do konca roka 2015 (2% dane za rok 2013) ešte nezdokladovala ZO Povaţská 

Bystrica, ktorú uţ na splnenie tejto povinnosti aj vyzvala. Predseda uvedenej ZO prisľúbil, ţe tak 

učinia čím najskôr.  

Ďalej informovala, ţe členom OZ bola vyplatená z prostriedkov OZJ v SR paušálna náhrada 

vo výške 25.020,00 Eur (v zmysle návrhu revíznej komisie po 10€ na člena odborov). 

PhDr. Erika Berčíková oboznámila, ţe k dnešnému dňu sa z prostriedkov OZJ v SR uhradila 

suma     8.376,37 Eur na štrajk (poistné a cestovné pre jednotlivé ZO). 

 

 JUDr. Ingrid Vrkočová informovala, ţe ohľadne členstva v OZJ v SR bol oslovený Okresný 

súd Skalica, pričom tento dal prísľub, ţe  od 1.1.2016 opäť zaloţia základnú organizáciu. 

 

 Mgr. Slavomír Bigoš informoval o záveroch z grémia Ţilinského kraja zo dňa 24.11.2015, 

pričom ţiada Predsedníctvo OZJ v SR, aby zaujalo stanovisko o pouţívaní správnych identifikačných 

čísiel, pričom by bolo vhodné, keby bol vytvorený nový zoznam ZO OZJ v SR, kde budú uvedené 

správne registračné čísla organizácií. 

 

 Mgr. Boţková oboznámila prítomných, ţe na základe záverov Mimoriadnej rady predsedov 

OZJ v SR zo dňa 13.-14.10.2015 ohľadne diskriminačných ţalôb dal prísľub JUDr. Ing. Miroslav 

Kadúc, podpredseda Ústavnoprávneho výboru NR SR pri ich príprave a zastupovaní zamestnancov, 

ktorí dali súhlas na podanie tejto ţaloby. Ako prvé advokátska kancelária spracuje analýzu ţalôb na 

základe podkladov, ktoré spracujú členovia predsedníctva (rozbor opisov činností zamestnancov ÚS, 

OS a KS a ich porovnanie, nakoľko  zaradenie zamestnancov ÚS nie je totoţné so zaradením 

zamestnancov OS a KS). 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo po vysvetlení, objektívnom vyhodnotení situácie a v nadväznosti po vyrovnaní 

záväzku voči OZJ v SR odpúšťa sankciu vo výške 100,- Eur pre Okresný súd Bratislava I. a Okresný 

súd Bratislava IV. 

 

U z n e s e n i e 

 



 Predsedníctvo ukladá PhDr. Erike Berčíkovej poţiadať Štatistický úrad SR o platný zoznam 

registračných čísiel ZO OZJ v SR a následne vytvoriť nový zoznam ZO OZJ v SR. 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príleţitosti ţivotného jubilea 50. rokov 

v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií: 

 

OS Piešťany       A. B.         

KS Nitra     Z. S.       

OS Bratislava III.     A. J.         

OS Brezno      R. I.        

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príleţitosti ţivotného jubilea 60. rokov 

v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií: 

 

OS Nové Zámky      A. L.         

OS Nové Zámky   M. K.      

KS Trnava     M. S.        

OS Komárno    A. D.       

KS Nitra     JUDr. A. G.       

KS Nitra      M. E.       

OS Svidník     JUDr. M. A.      

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku pri prvom odchode do dôchodku výške 150,- 

Eur pre členov organizácií:  

 

OS Lučenec    J. M.            

OS Malacky Mgr. M. L.      148,00 Eur 
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U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci:  

KS Trnava    M. Š.      347,64 Eur 

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku pre grémiá:  

Grémium Trnavský kraj       114,98 Eur  

Grémium Ţilinský kraj       88,54 Eur 

 

 

 

 

 

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková  


