
Z á p i s n i c a 

z predsedníctva konaného dňa 23.6. a 24.6.2016 v Topoľčiankach  

 

 

Prítomní:  JUDr. Ingrid Vrkočová 

  PhDr. Mária Rusňáková  

  Mgr. Marta Boţková  

  PhDr. Erika Berčíková  

  Mgr. Ľudmila Bálentová  

  Mgr. Pavel Pitoňák  

  Mgr. Slavomír Bigoš  

  JUDr. Viera Vavreková  

  Ing. Vladimír Bedeč  

  Mgr. Jana Ďurišová (predsedníčka štrajkového výboru) 

  Silvia Šoferová (členka štrajkového výboru) 

  Mgr. Alena Krajčovičová (členka právnej komisie KOZ za OZJ v SR) 

 

 

 Predsedníctvo otvorila JUDr. Ingrid Vrkočová a oboznámila prítomných členov 

výboru o vykonaných úkonoch od posledného predsedníctva. Privítala predsedníčku, členku 

ŠV a členku právnej komisie.   

 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo schvaľuje úkony predsedu od posledného zasadnutia.  

 

Mgr. Alena Krajčovičová navrhla predsedníctvu, či by bolo moţné zriadiť stránku, 

resp. občasník ohľadne činnosti predsedníctva OZJ v SR, ktorá by bola prístupná všetkým 

zamestnancom justície. Vzhľadom na to, ţe podobná poţiadavka vzišla uţ aj minulosti, 

predsedníctvo osloví predsedov ZO o zistenie záujmu, kto by sa chcel podieľať  ako správca 

stránky ...   Mgr. Bigoš poznamenal, ţe na začiatok by bol dobrý monitoring správ z médií. 

 

Predsedníčka štrajkového výboru Mgr. Ďurišová vzhľadom na neuspokojivú situáciu 

zamestnancov justície v   ich  odmeňovaní, predloţila  predsedníctvu výsledky  hlasovania  za  



 

neobmedzený štrajk. Konštatovala, ţe na základe analýzy drvivá väčšina zamestnancov je za 

neobmedzený štrajk. Zároveň uviedla, ţe k 23.6.2016 stále nedostala výsledky ankety od 

všetkých ZO OZJ, preto prieskum stále prebieha. Informovala, ţe na základe výsledkov 

o účasti na štrajku – štrajková pohotovosť stále trvá, nakoľko štrajk je t.č. aktuálny. 

Zástupcovia ŠV  odporučili uskutočniť nátlakovú akciu formou protestného zhromaţdenia, 

ktoré by sa mohlo realizovať na jeseň 2016.  

 

JUDr. Vrkočová informovala, ţe k 1.7.2016 má prerušený ŠZP v justícii, z dôvodu  

vymenovania za prednostku Okresného úradu Myjava. Na otázku, či aj napriek tejto zmene jej 

predsedníctvo prejaví dôveru, aby zastávala funkciu predsedníčky OZJ v SR, predsedníctvo sa 

jednohlasne uznieslo, ţe nevidí v tom ţiadnu prekáţku a vo funkcii predsedníčky ju 

podporuje aj naďalej.  

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo na základe listu KOZ SR č. 110/4/2016 zo dňa 19.4.2016 nominuje za 

delegátku zjazdu za OZJ v SR Mgr. Martu Boţkovú. Ukladá sa PhDr. Erike Berčíkovej 

uvedenú nomináciu nahlásiť.  

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo v zmysle listu MS SR č. 00106/42492/2016-40, zo dňa 3.6.2016 

ohľadne návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2017 aţ 2019 zaujalo stanovisko k navrhovanému 

rozpočtu, ktoré adresovalo nielen podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti SR 

JUDr. Lucii Ţitňanskej, ale poţiadalo aj o zaradenie stanoviska do programu rokovania 

Súdnej rady (27.6.2016). Konštatuje, ţe uvedený návrh je pre OZJ v SR v takejto podobe 

absolútne neprijateľný a zároveň ţiada 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 

 

Ukladá sa predsedníctvu poţiadať pani Ministerku spravodlivosti SR o poskytnutie 

výsledku rokovaní medzi MS SR s predsedami OS a KS, najmä, čo sa týka reformných 

zámerov, konkrétne o úprave exekučných konaní a úprave platobných rozkazov.  

 

 

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:  

JUDr. M. M.                         OS Lučenec  

Mgr. F. R.   OS Prievidza  

M. P.   OS Komárno  

M. K.   KS Trnava  

D. M.   OS Martin  

K. K.             OS Dunajská Streda  

Ľ. T.   OS Bratislava IV  

Ing. D. Ď.                  KS Ţilina  

Z. H.   Inštitút vzdelávania MS SR 

V. T.   KS Košice 

 

 

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 

JUDr. J. G.   KS Košice  

M. M.   KS Košice 

Mgr. V. V.  OS Bratislava I 

E. H.   OS Liptovský Mikuláš  

H. D.   KS Ţilina  

J. Ď.   OS Galanta  

K. F.   OS Galanta  



Ľ. K.   ŠTS Pezinok  

A. H.    ŠTS Pezinok  

M. K.   OS Humenné  

P. V.   Inštitút vzdelávania MS SR  

Ľ. B.   OS Svidník  

V. T.   KS Trenčín  

 

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:  

H. D.                          KS Ţilina  

JUDr. O. B.   KS Ţilina  

M. M.   KS Trnava  

I. D.   OS Nové Zámky 

M. B.   OS Humenné  

K. K.   OS Bratislava IV  

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo neschvaľuje poskytnutie príspevku  pri prvom odchode do dôchodku 

vo výške 150,- Eur pre členku V. M. OS Bratislava IV, nakoľko podľa Finančného poriadku 

nespĺňa podmienku poskytnutia príspevku (5-ročné členstvo).  

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje  poskytnutie sociálnej výpomoci 

200,- Eur  I. B.  OS Revúca 

 

 

 

  



U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku na športové podujatie 

KS Ţilina  35,- Eur pre jednu ZO na branno-športovú akciu, ktorá sa uskutočnila 

23.6.2016  

OS Brezno 35,- Eur pre jednu ZO na branno-športovú akciu, ktorá sa uskutočnila dňa 

10.6.2016 

OS Lučenec  35,- Eur pre jednu ZO na branno-športovú akciu, ktorá sa uskutočnila dňa 

24.6.2016 

OS Senica 35,- Eur pre jednu ZO na branno-športovú akciu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 

28-29.4.2016 

MS SR  35,- Eur pre jednu ZO na branno-športovú akciu, ktorá sa uskutočnila dňa 

10.6.2016 

OS Dolný Kubín, OS Námestovo, OS Michalovce pre jednu ZO 35,- Eur  t.j. spolu 105,- Eur  

(zaslať OS Dolný Kubín) vyplatiť po uskutočnení podujatia (september 2016). 

  

 

 

 

 

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková  

 

 

 


