
Z á p i s n i c a 

z predsedníctva konaného dňa 13.9. a 14.9.2016 v Trenčianskych Tepliciach - Omšení  

 

 

Prítomní:  JUDr. Ingrid Vrkočová 

  PhDr. Mária Rusňáková  

  Mgr. Marta Božková  

  JUDr. Viera Vavreková 

  PhDr. Erika Berčíková  

  Mgr. Ľudmila Bálentová  

  Mgr. Pavel Pitoňák  

  Mgr. Slavomír Bigoš  

   Ing. Vladimír Bedeč  

   

 

 

 Predsedníctvo otvorila JUDr. Ingrid Vrkočová a oboznámila prítomných členov 

výboru o vykonaných úkonoch od posledného predsedníctva.  

 

JUDr. Vrkočová informovala členov predsedníctva o príprave rokovania HSR SR  

a o medzinárodnej konferencii „Akú chceme Európu?“ zo dňa 11.8.2016. 

 

Predsedníčka sa vyjadrila v relácii RTVS dňa 7.9.2016 k problematike zriadenia 

Exekučného súdu v Banskej Bystrici a k súdu pre upomínacie konanie (elektronický platobný 

rozkaz). http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/104702  

 

Predsedníctvo sa oboznámilo s  jednotlivými reakciami predsedov ZO k Stanovisku 

štrajkového výboru zo dňa 30.6.2016.  

 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo schvaľuje úkony predsedu od posledného zasadnutia a konštatuje, že 

boli splnené úlohy uložené predsedníctvu na pracovnom stretnutí dňa 23.6.2016. 

Predsedníctvo konštatuje, že ministerstvo na základe listu neposkytlo výsledok rokovaní 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/104702


medzi MS SR a predsedami súdov, týkajúcich sa reformných zámerov (exekučné konanie, 

platobné rozkazy). 

 

U z n e s e n i e 

 

Ukladá  sa štrajkovému výboru zaktualizovať požiadavky zamestnancov justície do 

23.9.2016 (zápisnica z Mimoriadnej rady OZJ v SR zo dňa 20.1.2015). 

 

Na základe uskutočneného prieskumu, požiadaviek zamestnancov justície a stanoviska 

štrajkového výboru, ukladá predsedníctvo OZJ v SR štrajkovému výboru, aby pripravil 

protestné akcie. Termín prípravy protestných akcií je do 30.9.2016.  

 

Úlohou ŠV je  pripraviť protestné akcie do 30.9.2016 a osloviť predsedov ZO 

o zorganizovanie protestov na jednotlivých súdoch a pracoviskách v zmysle inštruktáže, ktoré 

im zašle. Následne budú o protestných akciách informované médiá. ŠV si zvolí spomedzi 

seba hovorcu, ktorý bude komunikovať v súvislosti s protestnými akciami.  

 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo ukladá predsedníčke OZJ v SR pripraviť otvorený list, ktorý bude 

adresovaný ministerke spravodlivosti, prezidentovi, premiérovi, predsedovi NR SR Dankovi,   

podpredsedovi parlamentu Bugárovi, členom ústavnoprávnemu výboru a médiám. List bude 

obsahovať základné požiadavky zamestnancov justície a informáciu ohľadne komunikácie 

MS SR s OZJ v SR.  

 

 

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

k informáciám, získať informácie od predsedov OS a KS a ostatných pracovísk rezortu 

spravodlivosti o zverejnenie výšky osobných príplatkov, odmien na jednotlivých pracovných 

pozíciách za rok 2015 a I. polrok 2016, pre určenie zistenia rastu reálnej mzdy zamestnancov 

v ŠS a vo verejnom záujme v rezorte spravodlivosti. 

 

 



PhDr. Erika Berčíková informovala, že k 31.8.2016 prišlo z Finančného riaditeľstva na 

účet OZJ v SR 18.900,88 Eur (2% dane za rok 2015), ktoré bude potrebné rozdeliť medzi 

jednotlivé ZO. V priebehu mesiaca september vyzve všetky ZO, aby nahlásili sumy darovanej 

2% dane. Zároveň poznamenala, že do konca t.r. je potrebné zdokladovať použitie 2% dane 

za rok 2014, darované v r. 2015 (celková výška 21.013,45 Eur). Jedná sa o ZO: MS SR – 

suma 613,73 Eur, NS SR – suma 416,42 Eur, OS D. Kubín – suma 225,82 Eur, OS Komárno 

– suma 854,08 Eur, OS L. Mikuláš – suma 82,24 Eur, OS Michalovce – suma 48,- Eur, OS 

Námestovo – suma 34,53 Eur, IV MS SR Omšenie – suma 94,30 Eur, OS Prievidza – suma 

259,39 Eur, OS R. Sobota – suma 1.040,45 Eur, OS Žilina – suma 1.170,34 Eur). 

 

Ďalej oboznámila, že vyzvala jednotlivých predsedov ZO, aby v termíne do 7.10.2016 

jej doručili Štatistický výkaz ŠV 01 – stav členskej základne odborového zväzu ku dňu 

30.9.2016.   

PhDr. Berčíková informovala, že k dnešnému dňu MS SR neodpovedalo na list OZJ 

v SR, ktoré zaujalo stanovisko ohľadne návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2017 až 2019, kde 

konštatuje, že uvedený návrh je pre OZJ v SR v takejto podobe absolútne neprijateľný 

a zároveň žiada pre všetkých zamestnancov pracujúcich v justícii zvýšenie platov tak, aby 

priemerný plat zamestnanca dosiahol minimálne 1,5 násobok priemernej nominálnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve.  

 

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 organizácií:  

Ružena Vaľková   OS Trebišov 

Viera Jenčová    OS Trebišov 

Monika Pavelková   OS Vranov nad Topľou 

Ing. Ivana Bučková   OS Liptovský Mikuláš  

Elena Krajčovičová    ŠTS Pezinok  

Anna Tvrdoňová   IV Omšenie  

Anna Lipčáková   OS Humenné  

Margita Szelesová   OS Košice II. 

Jana Michalková   OS Čadca  

Mária Bálintová   OS Vranov nad Topľou 



U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 60. 

rokov v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií 

Eva Mateidesová   OS Brezno  

Ing. Peter Kolenič    MS SR  

Anna Kasardová    OS Trebišov  

Ida Žiklová    OS Prievidza  

Anna Pastvová   OS Spišská Nová Ves  

 

 

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:  

Daniela Vilmonová   OS Prievidza 

Tibor Renczes   OS Levice  

Božena Kučerová   KS Trenčín  

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje  poskytnutie sociálnej výpomoci 

180,- Eur   Jaroslava Hiadlovská  KS Trenčín  

 

  

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku na športové podujatie 

NS SR  35,- Eur pre jednu ZO na branno-športovú akciu, ktorá sa uskutoční 2. a 3. 

októbra 2016  - vyplatiť po uskutočnení podujatia (október 2016) 

  

 

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková  


