
Zápisnica 

z predsedníctva konaného dňa 15.12.2016 a 16.12.2016 v Omšení 

 

Prítomní:  

JUDr. Ingrid Vrkočová  

PhDr. Mária Rusňáková 

Mgr. Marta Božková  

JUDr. Viera Vavreková  

PhDr. Erika Berčíková  

Mgr. Ľudmila Bálentová  

Mgr. Pavol Pitoňák  

Mgr. Slavomír Bigoš  

Ing. Vladimír Bedeč  

Eva Takácsová 

Mgr. Dalibor Gdovin  

 

 

 Predsedníctvo otvorila JUDr. Ingrid Vrkočová 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.  

 

Hosťom predsedníctva bola p. Eva Takácsová a p. Mgr. Dalibor Gdovin, zástupcovia firmy 

Dalian, s.r.o., Prešov, nakoľko OZJ v SR má s uvedenou firmou  zabezpečenú spoluprácu na základe 

rámcovej zmluvy z roku 2015. Menovaní informovali o aktuálnom stave využitia výhod pre 

zamestnancov justície v SR pre členov OZ a ich rodinných príslušníkov ohľadne sprostredkovania 

paušálov telekomunikačných služieb, poistenia rôzneho druhu (PZP, havarijné, zodpovednosti pri 

výkone povolania, životné, nehnuteľnosti), vypracovania ponúk úverových produktov až po čerpanie, 

vypracovania ponúk leasingových produktov až po čerpanie. Znova apelovali na predsedníctvo OZJ 

v SR, aby bolo umožnené osobné stretnutie so zamestnancami jednotlivých súdov a tak im boli 

odprezentované výhody pri uzatvorení jednotlivých zmlúv. Pani Takácsová  poskytla na seba tel. 

kontakt  0911 634 737, ako aj kontakt na p. Ing. Dalibora Gdovina, riaditeľa spoločnosti – 0948 

881 188 a pripomenuli webovú stránku www.dalian.sk, e-mail: info@dalian.sk a www.ozjvsr.sk, kde 

sa nachádzajú výhody. 

http://www.dalian.sk/
mailto:info@dalian.sk
http://www.ozjvsr.sk/
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Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková oboznámila prítomných o zaslaných finančných 

prostriedkoch 2% dane za rok 2015, kde z finančného riaditeľstva bola zaslaná suma vo výške 

18.924,46 Eur,  ktorú   je  potrebné  vyčerpať  do  konca  roka  2017  a  taktiež  zdokladovať  (zák.  č.  

595/2003 Z. z. o daní z príjmov, na aký účel môžu jednotlivé ZO použiť finančné prostriedky z 2% 

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

plnú sumu t.j. 18.924,46 Eur. Zároveň pripomenula, že do konca roka 2016 (2% dane za rok 2014) 

ešte nezdokladovala v plnej výške (len časť) ZO NS SR Bratislava,  ktorú už na splnenie tejto 

povinnosti aj vyzvala.  

 

 Predsedníctvo sa oboznámilo s listom ZO OZJ pri KS Trnava, zo dňa 12.12.2016 ohľadne 

platových podmienok na úseku správy a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pričom 

zaujalo stanovisko, že uvedený list bude adresovaný podpredsedníčke vlády a ministerke 

spravodlivosti SR, kde ju požiada o vyjadrenie stanoviska. Následne potom predsedníctvo zašle 

jednotlivým ZO – prehľad o priemernom plate zamestnancov v štátnej službe a vo verejnom záujme 

na KS  a OS k 30.9.2016, ktorý bol doručený na základe žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám 

(zák. č. 211/2000 Z.z.) z MS SR. 

 

 Mgr. Božková oboznámila prítomných, že dňa 30.11.2016 sa zúčastnila na pracovnom 

stretnutí s JUDr. Ing. Miroslavom Kadúcom, advokátom ohľadne právnej analýzy diskriminačných 

žalôb (nakoľko  zaradenie v platových tabuľkách zamestnancov ÚS nie je totožné so zaradením 

zamestnancov OS a KS). 

 

 Ing. Vladimír Bedeč informoval, že vytvoril preukaz člena OZJ, ktorý ak bude záujem môžu 

použiť všetky ZO-ky pre svojich členov. Týmto preukazom sa môžu členovia preukázať napr. 

v zariadeniach SOREA, pre uplatnenie zľavy (zoznam zariadení a výška zľavy je na stránke 

http://ozjvsr.sk//). 

 

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

spravodlivosti o zverejnenie výšky osobných príplatkov, odmien na jednotlivých pracovných 

pozíciách za rok 2016, pre určenie zistenia rastu reálnej mzdy zamestnancov v ŠS a vo 

verejnom záujme v rezorte spravodlivosti. 

http://ozjvsr.sk/
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U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo prerokovalo použitie prostriedkov vo výške 4.574,00 Eur z KOZ SR na 

refundáciu na výkon kontroly BOZP na rok 2016. 

 

 

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: 

OS Martin  Eva Bordášová  

OS Prievidza  JUDr. Róbert Matulák 

KS Prešov  PhDr. Tatiana Porubčanová  

KS Prešov   Magdaléna Varhoľová  

KS Prešov   Jozef Ščešňak  

OS Námestovo   Ľudmila Žilincová  

OS Námestovo   Daniela Bubláková  

OS Námestovo   Ing. Iveta Matejčíková  

 

 

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: 

OS Partizánske   Oľga Filipeje  

OS Bratislava I.  Alena Mesárošová  

KS Žilina   Ing. Andreja Karchová  

OS Žilina   Katarína Kvaková 

OS Košice I.   Irena Hičáková  
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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 Žilina   Katarína Kvaková  

OS Košice I.  Anna Magurová  

OS Vranov n/Topľou Anna Jachymová  

KS Žilina   Juraj Krupa  

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci:  

OS Spišská Nová Ves Eva Kršáková   180,- Eur  

OS Stará Ľubovňa  Veronika Rybovičová  330,- Eur  

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo neschvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci – bezúročnej pôžičky pre 

členku Danicu Tvaroškovú OS Bratislava I., žiadosť postúpená ZO pri Okresnom súde Bratislava 

I. na vyplatenie zo sociálneho fondu.  

 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku na športové podujatie 

35,- Eur  IV MS SR v Omšení na branno-športovú akciu, ktorá sa uskutočnila 

12.12.2016 

 

 

 

 

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková  


