Zápisnica z Predsedníctva OZJ v SR
zo dňa 12. 4. 2016
v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení
Prítomní:
JUDr. Ingrid Vrkočová – predsedníčka OZJ v SR
PhDr. Mária Rusňáková – podpredsedníčka OZJ v SR (kraj Bratislava)
PhDr. Erika Berčíková - členka OZJ v SR (kraj Banská Bystrica)
a zároveň poverená riadením Sekretariátu OZJ v SR
Mgr. Marta Božková – členka OZJ v SR (kraj Trenčín)
JUDr. Viera Vavreková - členka OZJ v SR (kraj Košice)
Mgr. Ľudmila Bálentová - členka OZJ v SR (kraj Nitra)
Mgr. Pavel Pitoňák - člen OZJ v SR (kraj Prešov)
Mgr. Slavomír Bigoš - člen OZJ v SR (kraj Ţilina)
Ing. Vladimír Bedeč - člen OZJ v SR (kraj Trnava)
Predsedníctvo otvorila nová predsedníčka OZJ v SR v zastúpení JUDr. Ingrid Vrkočovej,
ktorá oboznámila prítomných členov predsedníctva o vykonaných úkonoch od posledného
Predsedníctva OZJ v SR.
Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje úkony predsedu od posledného zasadnutia.
V zmysle Stanov OZJ v SR čl. 25 ods. 3 sa na schôdzi členov Predsedníctva konala voľba
podpredsedu OZJ v SR vzhľadom na výsledky volieb Konferencie OZJ v SR zo dňa 1.4.2016, kde bol
zvolený nový predseda a členovia Predsedníctva OZJ v SR.

Uznesenie
Za podpredsedu OZJ v SR bola zvolená PhDr. Mária Rusňáková s počtom hlasov 6.
Podpredseda bude plniť úlohy podľa Stanov OZJ v SR čl. 26.
JUDr. Vrkočová poţiadala členov Predsedníctva, aby v lehote do 25.4.2016 jej oznámili mená
predsedov OZ, ktorí si na Konferencii OZJ v SR konanej v dňoch 31.3.2016 a 1.4.2016 neprevzali
USB kľúč a pero, aby im tieto mohli byť odovzdané.

Ďalej oboznámila, ţe Finančný poriadok OZJ v SR (platný od 31. 3. 2016) je uţ spracovaný
podľa pripomienok zúčastnených členov Konferencie OZJ v SR a po jeho spracovaní poverila PhDr.
Berčíkovú, aby s ním boli oboznámení všetci predsedovia ZO a bol im zaslaný elektronickou formou.
Zároveň poverila Mgr. Boţkovú, aby bol zverejnený na webovej stránke OZJ v SR – www.ozjvsr.sk

Uznesenie
Ukladá sa zástupcom BA kraja a TT kraja, aby oslovili Okresný súd Bratislava II.
a Okresný súd Skalica, ako to vyzerá so založením odborov na ich súdoch (ako čerpajú soc.
fond).
Členovia predsedníctva boli oboznámení, ţe na MS SR boli doručené tézy do programového
vyhlásenia vlády, kde za prvoradú úlohou navrhlo zefektívniť fungovanie súdneho systému cestou stabilizácie administratívneho súdneho aparátu prijatím samostatného zákona pre justíciu, odstránenia
zbytočných byrokratických procedúr, ktoré neúmerne zaťaţujú súdny aparát a vzdelávania
administratívy. Vláda investuje do celej justície len asi 2% rozpočtu pričom vo vyspelých štátoch sú
to aţ 4%.
Ďalej boli informovaní, ţe pani Ministerka spravodlivosti SR poţiadala listom zo dňa
11.4.2016, č. 41274/2016/153 predsedov súdov o poskytnutie informácií ohľadne projektov RESS
(Rozvoj elektronických sluţieb súdnictva), ekonomického informačného systému SAP, systému
monitorovania osôb ESMO, aké boli, resp. aké sú dopady z ich realizácie na súdy, ako sú projekty
zabezpečené po technickej, personálnej stránke, aké sú výhody, resp. nevýhody s prácou
s programami, ktoré tieto projekty poskytujú, v termíne do 15.4.2016.
Predsedníctvo konštatuje, ţe od 1.7.2016 sa na súdoch budú všetky pojednávania nahrávať,
pričom poukazuje na zvýšenú zaťaţenosť a následné prieťahy v konaniach. Bolo by potrebné zváţiť,
ktoré veci by sa mali nahrávať (napr. v trestnej agende – iba zločiny). Taktieţ, čo anonymizovať,
zverejňovať – pomohla by jednotná inštrukcia (napr. P veci, statusové veci – vyňať).
Predsedníctvo bolo oboznámené s poţiadavkou JUDr. Branislava Smetanku, predsedu ZO
Okresného súdu Spišská Nová Ves ohľadne vytvorenia sociálnej siete OZJ v SR, pričom túto zobralo
na vedomie a navrhlo urobiť prieskum.

Predsedníčka a členovia Predsedníctva nominovali zástupcov OZJ v SR do poradných
orgánov KOZ SR a to takto:
Komisia rovnosti príležitostí žien a mužov KOZ SR

– JUDr. Viera Vavreková

Komisia ekonomická – Jednotný majetkový fond (JMF)

– Mgr. Marta Boţková

Komisia právna

– Mgr. Alena Krajčovičová

Rada mladých pri KOZ SR

– Mgr. Stanislav Galovič

Rozhodcovský senát

– Mgr. Zuzana Račeková

Predsedníčka ďalej poverila členov predsedníctva o zozbieranie poţiadaviek v rámci grémií,
pričom navrhla určité konkrétnosti podať v správe osobitne za kaţdé grémium.

Uznesenie
Ukladá sa predsedníctvu:
-

reagovať na Programové vyhlásenie vlády, kde prvoradou úlohou pre OZJ v SR je
„osobitný zákon“ pre 4505 zamestnancov justície (zrovnoprávnenie tabuliek v ŠS)

-

požiadať MS SR o informáciu, v akom stave je 30,-Eur/os, či sú v rozpočte a aký bude
ďalší postup; aký je rozpočet na rok 2017; ako prebehlo rokovanie s MF SR

-

požiadať MS SR o výsledky, resp. ako dlho bude trvať vyhodnotenie auditu

-

po každom kolektívnom vyjednávaní – stretnutí kontaktovať médiá

Uznesenie
Predsedníctvo OZJ v SR schvaľuje poskytnutie príspevku z príleţitosti ţivotného jubilea
50. rokov v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií:

OS Michalovce

JUDr. V. Č.

OS Spišská Nová Ves

R. Š.

Predsedníctvo OZJ v SR neschvaľuje poskytnutie príspevku z príleţitosti ţivotného jubilea
50. rokov v sume 60,- Eur pre Mgr. F. R., nakoľko v čase rozhodovania nie je členom odborového
zväzu a podľa Finančného poriadku OZJ v SR zo dňa 31.3.2016 čl. IV bod 3 nespĺňa podmienku
členstva (5 rokov).

Uznesenie
Predsedníctvo OZJ v SR schvaľuje poskytnutie príspevku z príleţitosti ţivotného jubilea
60. rokov v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií:

OS Levice

M. Z.

KS Banská Bystrica

H. S.

MS SR

Ing. J. Ď.

OS Michalovce

JUDr. V S.

OS Michalovce

M. K.

Uznesenie
Predsedníctvo OZJ v SR schvaľuje poskytnutie príspevku pri prvom odchode do dôchodku
výške 150,- Eur pre členov organizácií:

OS Levice

M. Z.

OS Levice

M. N.

OS Lučenec

A. J.

OS Keţmarok

O. S.

Uznesenie
Predsedníctvo OZJ v SR schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci:
OS Trenčín

S. A.

OS Spišská Nová Ves

M. H. (sociálna výpomoc nebude poskytnutá, nakoľko p. H. nespĺňa

180,00 Eur

sociálnu odkázanosť)

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková

