
Z á p i s n i c a 

 

z Konferencie OZJ v SR konanej v dňoch 31.3. 2016 – 1.4.2016  

v Trenčianskych Tepliciach – Omšení 

 

 

Prítomní členovia predsedníctva OZJ v SR:  

Mgr. Marta Boţková – predsedníčka  

JUDr. Viera Vavreková – podpredsedníčka 

PhDr. Erika Berčíková – členka 

Mgr. Ľudmila Bálentová – členka 

Mgr. Slavomír Bigoš – člen 

JUDr. Ingrid Vrkočová – členka 

Mgr. Pavel Pitoňák – člen 

Helena Gubová - členka 

 

Prítomní predsedovia ZO OZJ v SR:  - podľa priloţenej prezenčnej listiny 

Prítomní členovia revíznej komisie OZJ v SR: - podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m  

31.3.2016 

1./ Otvorenie  

2./ Voľba volebnej, mandátovej a návrhovej komisie  

3./ Hlasovanie o programe  

4./ Správa zástupcu OZJ v SR v Ekonomickej komisii KOZ SR 

5./ Správa Rozhodcovskej komisie OZJ v SR 

6./ Správa o činnosti OZJ v SR od poslednej Rady predsedov 

7./ Správa o hospodárení OZJ v SR 

8./ Rozpis príjmu z 2% dane, prerozdelenie medzi jednotlivé ZO OZJ v SR 

9./ Informácia o vývoji členskej základne 

10./ Správa revíznej komisie OZJ v SR 

11./ Správa bezpečnostného technika o dodrţiavaní bezpečnosti pri práci na jednotlivých 

pracoviskách  
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12./ Prerokovanie volebného poriadku OZJ v SR a jeho schválenie  

13./ Prerokovanie rokovacieho poriadku OZJ v SR a jeho schválenie 

14./ Prerokovanie finančného poriadku OZJ v SR a jeho schválenie  

15./ Diskusia 

 

1.4.2016 

16./ Potvrdenie volebnej a mandátovej komisie  

17./ Voľby do revíznej komisie OZJ v SR  

18./ Voľby do predsedníctva OZJ v SR  

19./ Záver 

 

 

k bodu 1/ 

Konferenciu otvorila predsedníčka OZJ v SR Mgr. Marta Boţková, ktorá privítala 

prítomných predsedov základných organizácií a členov revíznej komisie.  

 

k bodu 2/ 

 Boli zvolené jednohlasne:  

Volebná komisia v zloţení:   Mgr. Mária Bárányová 

     Mgr. Ľubomíra Balíková 

     JUDr. Kristína Fekiačová 

 

Návrhová komisia v zloţení:  Mária Valovčíková  

     Bc. Anikó Lázarová 

     Mgr. Ján Odnoga 

 

Mandátová komisia v zloţení:  Zuzana Starinská 

     JUDr. Róbert Foltinovič 

     Bc. Ľubomíra Štelbaská 
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Predsedníctvo OZJ v SR konštatuje, ţe k dnešnému dňu je aktívnych 66 predsedov 

ZO. Podľa prezenčnej listiny na Konferencii je prítomných 42 predsedov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu všetkých predsedov ZO, takţe je uznášaniaschopná.  

 

k bodu 3/ 

Program Konferencie bol schválený bez pripomienok a rokovací poriadok tak, ako bol 

predloţený – bez pripomienok.  

Hlasovanie: Za: 42      Proti: 0      Zdrţal sa: 0 

 

k bodu 4/ 

JUDr. Ingrid Vrkočová, zástupkyňa OZJ v SR v Ekonomickej komisii KOZ SR  

predniesla správu o činnosti Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií 

v SR a Ekonomickej komisie KOZ SR.  

 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo OZJ v SR a taktieţ predsedovia ZO  zobrali na vedomie správu 

o činnosti v Ekonomickej komisii KOZ SR.  

Hlasovanie: Za: 42     Proti: 0      Zdrţal sa: 0 

 

 

k bodu 5./ 

Člen rozhodcovskej komisie Mgr. Jozef Fedor predniesol správu o činnosti 

Rozhodcovskej komisie, pričom konštatoval, ţe od poslednej Rady predsedov eviduje jeden  

podnet postúpený predsedníctvom ohľadne voľby nového výboru a funkcie predsedu ZO 

Dunajská Streda. Rozhodcovská komisia k uvedenému podnetu zaujme stanovisko 

a predsedníctvu podá správu.  
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U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo OZJ v SR a  predsedovia ZO  zoberali na vedomie správu o činnosti 

Rozhodcovskej komisie.  

Hlasovanie: Za: 42     Proti: 0      Zdrţal sa: 0 

 

 

 

k bodu 6/ 

Predsedníčka OZJ SR Marta Boţková podrobne oboznámila prítomných so Správou 

o činnosti predsedníctva od poslednej Rady predsedov (13.-14.4.2015), ktorá tvorí prílohu 

zápisnice. Vyzvala zástupcov OZJ v SR (Právna komisia, Rada mladých, Rozhodcovský 

senát, Komisia rovnosti príleţitostí ţien a muţov KOZ SR), aby podali správy, pretoţe 

nemáme spätnú väzbu, ako sa v jednotlivých komisiách pracuje. 

 Ďalej informovala, ţe predsedníctvo OZJ v SR listom zo dňa 12.2.2016 ţiadalo MS 

SR o oznámenie, kedy bude vyplatených po 30,- Eur/osoba/mesiac – ako zvýšenie platu pre 

zamestnancov justície z finančných prostriedkov, o ktoré bol navýšený rozpočet na zvýšenie 

platov zamestnancov. Do dnešného dňa odpoveď z MS SR neprišla.  

 Mgr. Boţková pripomenula spoluprácu so spoločnosťou Dalian s.r.o. Prešov, ktorá 

ponúka sprostredkovanie komplexných úverových, leasingových, poisťovacích 

a telekomunikačných sluţieb, ako aj iných výhodných produktov a sluţieb, ktoré vzniknú 

z potreby členov a ich rodinných príslušníkov na území celej SR. Na tieto účely slúţi e-

mailová adresa: justicia@dalian.sk, pričom pri komunikácii bude potrebné zaslať kópiu 

občianskeho a technického preukazu, vyhlásenie v ktorej ZO je členom a dátum, od kedy má 

byť poistenie účinné. 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo OZJ v SR a  predsedovia ZO  zobrali na vedomie správu o činnosti 

predsedníctva.   

Hlasovanie: Za: 42     Proti: 0      Zdrţal sa: 0 

 

mailto:justicia@dalian.sk
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k bodu 7/ 

Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková v krátkosti informovala o hospodárení 

OZJ v SR za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. Stav hospodárenia tvorí prílohu zápisnice. 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo OZJ v SR a  predsedovia ZO  berú na vedomie správu o  hospodárení 

a vyúčtovaní finančných prostriedkov za rok 2015.  

Hlasovanie:  Za:  42    Proti:   0   Zdrţal sa: 0 

 

 

k bodu 8-9/ 

 

PhDr. Berčíková oboznámila prítomných o zaslaných finančných prostriedkoch 2% 

dane za rok 2014, ktoré je nutné vyčerpať do konca roka 2016 a zdokladovať. Za uvedené 

obdobie z DÚ bolo zaslaných 21.013,45 Eur, z ktorých bola suma 20.365,81 Eur prerozdelená 

na jednotlivé ZO, zvyšných 647,64 Eur sa pouţilo na soc. výpomoc. Informovala v súlade so 

zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, na aký účel môţu jednotlivé ZO OZJ pouţiť 

finančné prostriedky z 2% darovanej dane.  

 

 Ďalej predniesla správu o vývoji členskej základne k 30.9.2015. Celkový počet členov 

OZ: 2697 (v r. 2014 bolo 2582), nárast o 115 členov, z toho ţien 2348, osôb do 35 rokov 630 

a dôchodcov 55. Celkový počet ZO: 66. 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo OZJ v SR a  predsedovia ZO  berú na vedomie správu o pouţití 2% 

darovanej dane a správu o vývoji členskej základne odborového zväzu ku dňu 30.9.2015.  

Hlasovanie: Za: 42        Proti: 0      Zdrţal sa: 0 
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k bodu 10/ 

 Členka revíznej komisie Erika Závoďančíková v krátkosti informovala, ţe na 

odstránenie nedostatkov v správach o hospodárení za rok 2014 bol daný termín do 29.2.2016. 

Termín na predloţenie správ za rok 2015 bol do 31.3.2016. Správa revíznej komisie  tvorí 

súčasť prílohy zápisnice. 

 Revízna komisia upozornila na povinnosť zasielať odvody štvrťročne a do správy pre 

prijímateľa uviesť poznámku, ktorá ZO odvody zasiela a za aké obdobie (napr. ZO Čadca  I.Q 

2016). Ďalej poţiadala, aby sa urobil zoznam majetku OZJ SR (počítače, tablety ...).  

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo OZJ v SR a  predsedovia ZO  berú na vedomie správu Revíznej komisie 

OZJ v SR.  

Hlasovanie: Za: 42      Proti: 0        Zdrţal sa: 0 

 

 

 

k bodu 11/ 

 Bezpečnostný technik Ľudovít Janica podal správu o činnosti odborovej kontroly nad 

BOZP za rok 2015, kde bolo zistených 30 nedostatkov. Kontrola bola na 8 súdoch. Správa 

BOZP tvorí prílohu zápisnice.  

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo OZJ v SR a  predsedovia ZO  berú na vedomie správu o činnosti 

odborovej kontroly nad BOZP v roku 2015.  

Hlasovanie: Za: 42      Proti: 0       Zdrţal sa: 0  

 

k bodu 12-13/ 

 Mgr. Marta Boţková prítomným predloţila návrh Rokovacieho  a Volebného poriadku 

OZJ v SR (volieb predsedu, členov Predsedníctva OZJ v SR, revíznej komisie)  
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U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo OZJ v SR a  predsedovia ZO  schvaľujú rokovací a volebný poriadok 

OZJ v SR  

Hlasovanie: Za: 42      Proti: 0       Zdrţal sa: 0  

 

k bodu 14/ 

 JUDr. Vrkočová predniesla návrh Finančného poriadku OZJ v SR, ktorý bol 

prerokovaný predsedníctvom dňa 23.3.2016, pričom upozornila na bod IV. ods. 1,3,6, kde 

nárok na finančnú sumu (150,- Eur – pri prvom odchode do dôchodku a 60,- Eur – pri doţití 

50. a 60. rokov) bude podmienený členstvom min. 5 rokov. Ďalej upozornila, aby jednotlivé 

ZO predkladali samostatné ţiadosti za kaţdého ţiadateľa a v prípade sociálnej výpomoci 

predloţili aj sociálnu a rodinnú situáciu ţiadateľa.  

 

 

 

 

Predsedníctvo OZJ v SR konštatuje, ţe k 1.4.2016 je aktívnych 66 predsedov ZO. 

Podľa prezenčnej listiny zo dňa 1.4.2016 je prítomných 50 predsedov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu všetkých predsedov ZO, takţe je uznášaniaschopná.  

 

K bodu 16/ 

Bola potvrdená jednohlasne:  

Volebná komisia v zloţení:   Mgr. Mária Bárányová 

     Mgr. Ľubomíra Balíková 

     JUDr. Kristína Fekiačová 

 

Mandátová komisia v zloţení:  Zuzana Starinská 

     JUDr. Róbert Foltinovič 

     Bc. Ľubomíra Štelbaská 

 

k bodu 17-18/ 

 Mgr. Marta Boţková predniesla návrh kandidátov do revíznej komisie, za predsedu 

a členov predsedníctva OZJ v SR, ktorí svoju kandidatúru aj potvrdili. 
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Kandidáti:  

Revízna komisia:   JUDr. Jaroslav Gerda 

     Erika Závoďančíková  

     Mária Valovčíková 

     Gabriela Csetoová  

 

Predseda OZJ v SR:   Mgr. Marta Boţková 

     JUDr. Ingrid Vrkočová  

     PhDr. Mária Rusňáková  

 

Členovia predsedníctva OZJ v SR 

Bratislavský kraj:   PhDr. Mária Rusňáková 

     Silvia Šoferová  

 

Trnavský kraj:    Ing. Vladimír Bedeč  

     Alena Krajčovičová  

 

Nitriansky kraj:    Mgr. Ľudmila Bálentová  

 

Trenčiansky kraj:    Mgr. Marta Boţková  

     Lenka Poleková  

 

Ţilinský kraj:    Slavomír Bigoš  

 

Banskobystrický kraj:   PhDr. Erika Berčíková 

     Mgr. Stanislav Galovič 

 

Prešovský kraj:    Mgr. Pavel Pitoňák  

 

Košický kraj:     Mgr. Jozef Fedor 

     JUDr. Viera Vavreková 

 



- 9 - 

U z n e s e n i e 

 

 Do revíznej komisie boli zvolení – predsedníčka:  Erika Závoďančíková s počtom 

hlasov 46; Mária Valovčíková s počtom hlasov 41 a Gabriela Csetoová 39.  

 

 Za predsedu OZJ v SR bola zvolená JUDr. Ingrid Vrkočová s počtom hlasov 23.  

 Do predsedníctva OZJ v SR za Bratislavský kraj bola zvolená PhDr. Mária 

Rusňáková, s počtom hlasov 46; za Trnavský kraj bol zvolený Ing. Vladimír Bedeč, 

s počtom hlasov 29; za Nitriansky kraj bola zvolená Mgr. Ľudmila Bálentová, s počtom 

hlasov 49; za Trenčiansky kraj bola zvolená Mgr. Marta Božková, s počtom hlasov 41; za 

Ţilinský kraj bol zvolený Mgr. Slavomír Bigoš, s počtom hlasov 49; za Banskobystrický kraj 

bola zvolená PhDr. Erika Berčíková, s počtom hlasov 47; za Prešovský kraj bol zvolený 

Mgr. Pavel Pitoňák s počtom hlasov 49; za Košický kraj bola zvolená JUDr Viera 

Vavreková, s počtom hlasov 31.  

 

 

 Rôzne 

 

 Nová predsedníčka revíznej komisie OZJ v SR upozornila prítomných, aby všetky 

doklady (správy, opravy ...) predsedovia jednotlivých ZO uţ posielali na jej adresu: 

erika.zavodancikova@justice.sk 

 

  

 Mgr. Marta Boţková oboznámila prítomných, ţe nové predsedníctvo sa ešte dňa 

1.4.2016 o 14.00 hod. zúčastní stretnutia u Ministerky spravodlivosti SR Doc. JUDr. Lucii 

Ţitňanskej, Phd.  

 

 

 

Vypracovala: PhDr. Erika Berčíková 

mailto:erika.zavodancikova@justice.sk

